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STATUT STOWARZYSZENIA VIOLA CLUB POLONIA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyrzenie "VIOLA CLUB POLONIA", w dalszych postanowieniach

statutu zwane Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104,
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu
2. W dniu 14 maja 2010 roku zarejestrowane Stowarzyszenie zostało
wpisane do stowarzyszeń miasta Zabrze pod poz. 157
3. Jako skrót nazwy Stowarzyszenia "VIOLA CLUB POLONIA" przyjmuje
się "VCP"

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
2. Stowarzyszenie do realizowania celów statutowych może prowadzić
działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polski, jeżeli nie
narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach
innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
4. Stowarzyszenie

może

należeć

do

innych

krajowych

i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§3
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Zostało zawiązane
w celu propagowania klubu piłkarskiego ACF Fiorentina, konsolidacji
jego kibiców na terenie Rzeczpospolitej Polski, upowszechniania
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wiedzy na temat miasta Florencja oraz regionu Toskania, a także
wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki
§4
1. Celami Stowarzyszenia są:
a. propagowanie informacji dotyczących klubu piłkarskiego ACF
Fiorentina z siedzibą we Florencji, jego tradycji i historii,
b. propagowanie historii, tradycji i kultury regionu Toskania oraz
jego mieszkańców,
c. zrzeszanie polskich kibiców zespołu ACF Fiorentina,
d. organizacja spotkań i zlotów polskich kibiców klubu ACF
Fiorentina,
e. organizacja i pomoc w wyjazdach na mecze klubu ACF
Fiorentina.

§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie

serwisu

internetowego

(www.acffiorentina.pl)

będącego głównym źródłem informacji na temat działalności
stowarzyszenia"
b. prowadzenie działu „Viola Club Polonia” na forum kibiców ACF
Fiorentiny (www.acffiorentina.eu)
c. prowadzenie

na

oficjalnego

internetowym

serwisie

profilu

Stowarzyszenia

społecznościowym

Facebook

(www.facebook.com/violaclubpolonia)
d. cykliczne organizowanie spotkań i wyjazdów na mecze,
e. współpracę

z

wszelkimi

osobami

oraz

instytucjami

o podobnych celach działania.

§6
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1. Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą,

na

zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na
realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału pomiędzy jego członków.

§7
1. Fundusze pozyskiwane są z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn,
c. sprzedaży gadżetów

§8
1. Termin opłacania składki członkowskiej będzie publikowany nie
później niż dwa tygodnie przed zakończeniem sezonu piłkarskiej ligi
włoskiej,
2. Wysokość składki członkowskiej będzie publikowana nie później niż
dwa tygodnie przed rozpoczęciem zapisów na dany sezon

§9
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd
2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do składania
propozycji związanych z majątkiem Stowarzyszenia
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Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba
prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie składa się z Zarządu i członków zwyczajnych,
wspierających i honorowych.

§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba
fizyczna mająca ukończone 16 lat życia, posiadająca obywatelstwo
polskie.
2. Członkiem zwyczajnym staje się każda osoba fizyczna mająca
ukończone 16 lat na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia
wydanej po złożeniu przez chętnego pisemnej lub elektronicznej
deklaracji oraz opłaceniu rocznej składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba
fizyczna i prawna mająca ukończone 16 lat życia, która przyczyni się
do rozwoju Stowarzyszenia, pomagając mu finansowo, rzeczowo lub
merytorycznie.
4. Członkiem wspierającym staje się na podstawie decyzji Zarządu
Stowarzyszenia wydanej po złożeniu przez chętnego pisemnej lub
elektronicznej deklaracji.
5. Członkowie niepełnoletni winni posiadać zgodę
opiekunów

prawnych

-

posiadają

oni

rodziców

wszelkie

lub

uprawnienia

członkowskie za wyjątkiem prawa wybieralności i podejmowania
uchwał.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna,
która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i działania
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Stowarzyszenia lub przyczyniła się do propagowania w Polsce
wizerunku ACF Fiorentiny i promowanych przez nią wartości lub
osoba, która ukończyła 60 lat.

§12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernie

i

czynnie

uczestniczyć

w

wyborach

władz

Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć

w

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie,
c. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. działać na rzecz Stowarzyszenia i wspierać je w realizacji
statutowych celów,
b. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. opłacać składki członkowskie.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają takie prawa i obowiązki, jak
członkowie zwyczajni, za wyjątkiem uczestniczenia w wyborach do
władz Stowarzyszenia. Mogą oni brać udział w posiedzeniach władz
Stowarzyszenia w charakterze osób zaproszonych, gdzie dysponują
głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek
członkowskich.

§13
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
a. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
b. decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
c. śmierci członka,
d. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
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2. Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa jednogłośną
decyzją, gdy członek:
a. nie przestrzega statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b. nie bierze czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. nie opłaca składek członkowskich,
d. został

pozbawiony

praw

publicznych

na

podstawie

prawomocnego wyroku sądu,
e. działa na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczącej wykluczenia ze
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania od
decyzji w ciągu dwóch tygodni od jej wydania
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§14
1. Władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym,
3. Zarząd składa się z 5 członków Stowarzyszenia wybieranych
imiennie na funkcje przez wszystkich członków Stowarzyszenia
4. W skład Zarządu wchodzą:
a. Prezes,
b. Skarbnik będący zarazem członkiem Zarządu,
c. Członkowie Zarządu.
5. Kadencja zarządu trwa dwa lata, a członkowie tych władz pełnią
funkcje społenicznie
6. W wyborach może wystartować każdy członek stowarzyszenia Viola
Club Polonia
7. Każdy członek Zarządu z chwilą objęcia funkcji zobowiązany jest do
opłacania składek członkowskich przynajmniej na czas trwania
kadencji

§15
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub trzech
innych członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na rok.
3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co
najmniej połowa jego członków.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
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Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§16
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością
2/3 głosów, przy obecności wszystkich osób uprawnionych do
głosowania.

§17
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością 2/3
głosów, przy obecności wszystkich osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia takiej uchwały Zarząd decyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
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REGULAMINY
1. REGULAMIN ZLOTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ VCP
a) Uczestnikiem

zlotu

może

być

każdy

pełnoletni

członek

stowarzyszenia Viola Club Polonia lub osoba pełnoletnia spoza
stowarzyszenia spełniając warunki danego zlotu,
b) Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako

uczestnik zlotu i od uiszczenia opłaty określonej przez organizatora
c) Data i miejsce zlotu jest wybierane przez członków i zarząd
stowarzyszenia Viola Club Polonia poprzez głosowanie
d) Na terenie i w czasie trwania Zlotu obowiązuje zakaz wnoszenia
barw

innych

klubów

piłkarskich

niż

ACF

Fiorentina,

klubów

zgodowych kibiców Fiorentiny i narodowych barw Polski
e) Biorąc

udział

w

zlocie

reprezentujesz

polskich

kibiców

ACF

Fiorentiny, rób to należycie i godnie. Każde naganne i niestosowne
zachowanie może skutkować wydaleniem uczestnika ze zlotu bez
zwrotu poniesionych kosztów i zakazem brania udziału w kolejnych
wydarzeniach.
f) W

przypadku

ograniczonej

liczby

uczestników

pierwszeństwo

zapisów mają członkowie Viola Club Polonia
g) Powyższe zasady dotyczą każdego Zlotu, z wyjątkiem zlotów, na
które

zostanie

sporządzony

odrębny

regulamin

–

wtedy

pierwszeństwo zasad ma regulamin danego zlotu.
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2. REGULAMIN WYJAZDÓW NA MECZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ VCP
a) Uczestnikiem zlotu może być każdy członek Stowarzyszenia Viola
Club Polonia lub osoba spoza Stowarzyszenia po uiszczeniu opłaty
wynikającej ze Statutu Stowarzyszenia
b) Chęć wzięcia udziału w wyjeździe meczowym potwierdza się poprzez
zapisy na listę i opłacenia opłaty określonej przez organizatora
(zazwyczaj są to zaliczki na nocleg + ewentualnie bilet meczowy)
c) Data i miejsce wyjazdu na mecz jest wybierane przez członków i
zarząd stowarzyszenia Viola Club Polonia poprzez głosowanie
d) Transport do miejsca zbiórki każdy organizuje sobie indywidualnie

e) Stowarzyszenie Viola Club Polonia pomaga przy zakupie biletów na
przejazdy poza granicami Polski
f) Jadąc na wyjazd reprezentujesz polskich kibiców ACF Fiorentiny, rób

to należycie i godnie. Każde naganne i niestosowne zachowanie
może skutkować wydaleniem uczestnika z wyjazdu bez zwrotu
poniesionych

kosztów

i

zakazem

brania

udziału

w

kolejnych

wydarzeniach.
g) Na terenie i w czasie trwania Zlotu obowiązuje zakaz wnoszenia
barw

innych

klubów

piłkarskich

niż

ACF

Fiorentina,

klubów

zgodowych kibiców Fiorentiny i narodowych barw Polski
h) Biorąc

udział

w

zlocie

reprezentujesz

polskich

kibiców

ACF

Fiorentiny, rób to należycie i godnie. Każde naganne i niestosowne
zachowanie może skutkować wydaleniem uczestnika ze zlotu bez
zwrotu poniesionych kosztów i zakazem brania udziału w kolejnych
wydarzeniach.
i) W

przypadku

ograniczonej

liczby

uczestników

pierwszeństwo

zapisów mają członkowie Viola Club Polonia
j) Powyższe zasady dotyczą każdego wyjazdu meczowego, z wyjątkiem

tych, na które zostanie sporządzony odrębny regulamin – wtedy
pierwszeństwo zasad ma regulamin danego wyjazdu.
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3. REGULAMIN PRODUKCJI GADŻETÓW VCP
a) Produkcję

każdego

gadżetu

VCP

musi

zatwierdzić

Zarząd

Stowarzyszenia
b) Pierwszeństwo w nabyciu gadżetów VCP mają wszyscy członkowie z
aktualnie opłaconą składką
c) Zakaz nieautoryzowanych produkcji gadżetów sygnowanych logo
i/lub nazwą Viola Club Polonia / VCP
d) Każdy członek VCP ma prawo do:
•

przedstawiania swoich pomysłów i projektów gadżetów,

•

proponowania wykonawcy gadżetów
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