Regulamin sekcji specjalnościowych
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego

I. Podstawy, zakres działania.
&1
Sekcja specjalnościowa Aeroklubu Bielsko-Bialskiego działa na podstawie
Statutu Aeroklubu Bielsko Bialskiego, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, uchwał Zarządu Aeroklubu Bielsko-Bialskiego,
uchwał zebrania sekcji specjalnościowej oraz niniejszego regulaminu.
&2
Do zadań sekcji należy:
1. Popularyzowanie sportu poprzez:
a) pomoc w organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych w
porozumieniu z Działem Szkolenia i Dyrektorem Aeroklubu Bielsko-Bialskiego,
b) udział w imprezach masowych,
c) udział w zawodach różnej rangi,
d) inną działalność, według uchwał członków sekcji.
2. Działalność na rzecz Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.
3. Działalność na rzecz regionu i sponsorów działalności sekcji specjalnościowej
i Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.

II. Członkostwo.
&1
1. Członkiem sekcji specjalnościowej może zostać:
a) członek Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, pragnący aktywnie uczestniczyć w jej
działalności,
b) osoba fizyczna, która odbędzie szkolenie praktyczne do licencji pilota (lub
inne uprawnienia zgodne z zakresem działania sekcji specjalnościowej) w
Aeroklubie Bielsko-Bialskim lub innym ośrodku szkolenia lotniczego, uzyska
aprobatę dwóch członków sekcji i zostanie przyjęta na członka Aeroklubu
Bielsko-Bialskiego uchwałą Zarząd Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.
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&2
1. Członek sekcji specjalnościowej ma prawa i obowiązki wynikające ze statutu
Aeroklubu Bielsko bialskiego, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, uchwał Zarządu Aeroklubu Bielsko-Bialskiego,
uchwał zebrania sekcji oraz uchwał Zarządu sekcji
2. Do obowiązków członka sekcji należy w szczególności:
a) przestrzeganie niniejszego regulaminu,
b) regularne płacenie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez
organy nadrzędne,
c) dbałość o sprzęt i mienie należące do ABB,
d) dbałość o dobre imię sekcji oraz stowarzyszenia i godne ich
reprezentowanie,
e) aktywne uczestnictwo w działalności sekcji oraz stowarzyszenia.
3. Do praw członków należy:
a) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz sekcji,
b) korzystanie ze sprzętu sekcji na zasadach określonych przez regulaminy
opracowane przez zarząd sekcji oraz odrębne przepisy Aeroklubu BielskoBialskiego
4. Prawa członka sekcji mogą być ograniczone uchwałą władz nadrzędnych na
skutek niewywiązywania się członka sekcji z jego obowiązków.

III. Władze.
&1
1. Najwyższą władzą sekcji jest zebranie członków sekcji.
2. Zebranie sekcji odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w
roku.
3. Zebranie sekcji zwołuje przewodniczący w porozumieniu z z-cą
przewodniczącego.
4. Porządek zebrania ustala przewodniczący sekcji.
5. Porządek zebrania może ulec zmianie na wniosek co najmniej 50% + 1 ogółu
uczestniczących w zebraniu członków sekcji.
6. Zebranie sekcji może podejmować uchwały.
7. Do ważności uchwał zebrania sekcji potrzebna jest informacja o dacie oraz
porządku, zebrania zamieszczona na stronie internetowej Aeroklubu BielskoBialskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą zebrania.
8. Do zebrania sekcji należy podejmowanie decyzji w sprawach jej dotyczących.
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9. Przewodniczący zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia Prezesa
oraz Dyrektora Aeroklubu Bielsko-Bialskiego o terminie zebrania sekcji
specjalnościowej na 7 dni przed datą zebrania.
&2
1. Zarząd sekcji:
a) kieruje całą działalnością sekcji, podejmuje uchwały, reprezentuje ją na
zewnątrz w porozumieniu z władzami aeroklubu, działając w jej imieniu,
b) zarząd sekcji wybierany jest przez zebranie sekcji na kadencję dwuletnią,
c) w skład Zarządu wchodzą:
- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
d) zebranie Zarządu Sekcji odbywa się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy
e) zebranie Zarządu zwołuje przewodniczący.
f) na wniosek 50%+1 członków sekcji, członkowie zarządu mogą być odwołani
przez zebranie sekcji.
IV. Fundusze.
&1
1. Na fundusze sekcji składają się:
a) składki sekcyjne,
b) fundusze przekazane przez sponsorów z zastrzeżeniem „na działalność sekcji
specjalnościowej”,
c) środki uzyskane przez członków sekcji ze szkoleń i innej działalności sekcji na
podstawie oddzielnej umowy z Dyrektorem lub Zarządem Aeroklubu BielskoBialskiego,
d) darowizny od członków sekcji, osób fizycznych i prawnych na rzecz sekcji
specjalnościowej.
2. Wysokość składki sekcyjnej ustala Zarząd sekcji.
V. Ustalenia końcowe.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy zawarte
w statucie Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.
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