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1 1 -08- 2020
I. Podstawowe informacja o ztoionej ofercie godz...—■DS*. ^a^Ulll^OW

garaqd.Wojew^dTtwa Oitn6iti^»Hegef1. Organ administracji publicznaj,

2. Rodzaj zadania publicznego'* Wspierania i upowszechnianie kuHury fizycznej

II. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferanta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rajesbze S^dowym lub innaj awidancji, adres stedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e>mail, numer telefonu

ptowarzyszenie Klub JeidzieckI BRAWURA 
Koicielna Wiei 28,59-950 Ruszdw

STOWARZYSZENIE Nr Z25 
Klub Jezdziecki 

BRAWURA przy Stajni u Jasinka
Kosctetna Wies 2S. 59-950 RUSZ6w 
tel. 501 545 538, skjbrawurtKg'wp.pl 
NIP 6152052218, u^uOW36?0a0^3

NIP 6152052218

Pfft

REGON 367080983

Wpis do rejestru stowarzyszert zwyktych powiatu zgorzelecklego Z25

kttps.//www.facebook.com/Kiub-)e%C5%BAdzieck}-Brawura-1777582719148056/

^mail skjbrawura^wp.pl

50XS4S53<

ban Bodzlanny 501545S38

kngelika Biernacka 6621360222. Dana osoby upowalniorw] do skfadania 
wyjainieh dotyczacych oferty (r^. imi? i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty etektroniczne}) le-matl skjbrawura@>wp.pl

^nk BG2 BNP Paribas SA nr konta 59 1600 1462 1830 5200 2000 0006

Ml. Zakras rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuf zadania publicznego Organizaqa zawoddw jeZdzieckich w sportowych rajdach konnych.

Data b .09.2020 Data PO.09.20202. Termin reaiizacji zadania publicznego’*
fSBSSBti&

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego reaiizacji)
Organizacja Mi^zynarodowych zawockSw jeidzieckich w sportowych rajdach konnych w fbrmule zawodow towarzyskich, 
regionalnych. mistrzostw PolsKi juniorow i seniorbw, mistrzostw Polski mtodych koni oraz zawoddw mi^dzynarodowowych 
na dystansach od 30 do 160 km. Zawody odb^e) siQ w Kticzkowie w dniach: 10-12 09.2020r na terenie Zamku Kliczkdw 
oraz na trasach r>a terenach Lasow Pahstwowych w zarz^zie Nadleinictwa Bolestawiec na terenie Reglonalnej Dyrekcji 
Lasow Pahstwowych we Wrociawiu. Zadanie polega na przygotowaniu tras i przeprowadzeniu zawoddw i usuni^u 

pznakowania tras.

S^istrzostwa Polski Seniorow, Juniorow i MIodych Jezdicdw. Zawody ogoinopoiskie, 2^wody towarzyskie w sportowych 
tijdach konnych Kliczkow 2020, Z£twody regionalne w sportowych rajdach konnych Kliczkow 2020, Mistrzostwa Polski 
Ttlodych koni w sportowych rajdach konnych 2020, Mi^dzynarodowe Zawody FEI ENDURANCE CEI3*160 km. CEI2* 120 
<m, CEIYJ2*120 km, CEII'100 km. CEIYJI'100. W zesztorocznej edycji wzl^ks udziai ponad 70 zawodnikow z pl^iu 
^rajdw. W tym roku spoduewamy sl^ wi^szej liczby uczestnikdw



I

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadai^ okredkmych w art. 4 ustawy 2 dnia 24 kwtetnia 2003 r. o dziatalnotoi po2ytku 

puUicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p62n. zm.).

Teonin realtzacii zadania nie mole by6 dtulszy nil 90 dni

1)



4. Opis z^tfadanych r«zultat6w raalizacji zadania pubitcznago

Sposdfa monitorowania rezuftatPw / irddto 
informacjt o osUigni^ciu wskatnika

Nazwa rezultatu rezuttatdw (wartoi^

Popularyzacja jezdziectwa, podniesienie 
jm'wj^tnoid jeidzieckich.liczba 
startuiacych zawodnikow______________

70 Listy startowe, tabele wynikow

i. KrtMta chaiafcUfyilyfca Ofarante, jago «to<wladoaiito w raaim^l dzIalaA planowafych w afarcia oraz zaapbdar, Kt6ra 
wykorzyatane w reatizacji zadania 1

Czk>nkowie SKJ BRAWURA od 2001r jeko gaipa nieformalne organizowali wydarzenia jezdaedde, tj. 
towarzyskie i stajenne zawody w skokach przez przeszkody, hubertuay, turystyczne rajdy konne. Od 
2015r organizujemy cyki zawodow o tytui Mistrza Borow Oolnosl£|skich i nagrod^ zamku Kliczkow. CykI 
ten ma rang^ zawodow regionalnych P2J. Od 2017 roku jeste^y stowarzyszeniem zwykfym I kJubem 
sportowym. We wspotpracy ze stowarzyszeniem .Na Koh” organizowalismy na terenie woj. 
Dolnosiqskiego regionalne zawody w sportowych rajdach konnych. W 2019 razem z zmkiem Kliczkow 
organizowaliimy mistrzostwa Polski junion^ i seniorow oraz mi^dzynarodowe zawody w tej 
dyscyplinie. Wsrbd c:donk6w znajdujq si^ Irrstruktorzy rekreaqi i sportu, przodownicy turystyki 
Jeidzieckiej gorsklej oraz rekonstruktorzy historyczni z wieioletnim doswiadczeniem. SKJ BRAWURA 
jest klubem sportowym zrzeszonym w DZJ, w jego barwach startujq konie i zaqwodnicy z licer>qq DZJ, 
wir6d nich s^ rowniei mieszkaiScy gminy Osiecznica.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

nscci* Zdolacii I
PLN1 Zrddet

2 250,00 z\ 0 22501. Karetks
3 150,00 z\ 0 31502. Czipy - wynajem transponderbw
750.00 zi 0 7503. Koml^a hodowtana

Opiata za wpts do kalendarza 
krajowepo

100,00 zi 0 1004.

5 Pplata za zawody rruodzynarodowe 3 000,00 zl 
9 594,00 Zt
I 200,00 zl
500.00 zl
50.00 zl 

3 000,00 zi 
3 500,00 zl
900.00 zl

II 110,00 zl 
6 759,00 zl
100.00 zl

0 3000
6 Wynajem boksbw 5500 3094
7 OpIataFEI 0 1200
8 Material do znakowania kasy 

Decyzja inspekqiweterynarvinei 
Gospodarz toru_____________

0 500
9 0 50
10 0 3000

Biuro zawodbw11 3500 0
12 Kowal 0 900
13 Komiga wetwynaryina 0 11110
14 Komisia sedziowska 0 6759

Druk uklotek i innych materialbw 
mafketinoowvch ___________

0 10015

16 Wotontariusze 1 000,00 zl 
1 000,00 zl 
300,00 zl 

14 600,00 zl

0 1000
17 ToiToi 0 1000
18 Oezvnrekqa COVID 0 300
19 0li oaCb oficii 14800

63 063,00 zl 10000 530631

V. Oiwiadczenia

Oi¥4adczam(-my). Ze:

1) proponowane zadanie pubiiczne b^dzie realizowane wytetczn*^ w zakresle dzial^noSci poZytku publicznego oferenta(4ew);
2) pobteranie ^adczah pieni^Znych b^ae sie odbywa^ wylqcaiie w ramacb prowadzonej odplatneji^dzieriainoSci poZytku 

pi4>HcznegQ;
3) olerent* / erferenoi* skiada|^ nlniejsz^ ofert^ nla zalega(-ja)' / zalega( jq>* z opiacaniem nale: 

podatkowych;
zfbwA^zafiz.



4) o<erent* / otofond* sMadaj^ nini^szj) ofertQ nie zalega(-^)* / zalo9Q( jq)‘ z optacaniem nale2no4d z tytuhj sktadek na 
ubszpieczenia spotaczne;

5) dar>6 zawarte w cz^icl II niniejszei oferty sq zgodne z Kraiowym nojeatrom Sqdowym* / Irmq wlatelw^ e^enqq*;
6) wszystWe Informac^e podana w oferde oraz za^caiikach zgodne z aktualnym slanam pravMiym I faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert. w tym z gromadz^em, przetwarzaniem I przekazywaniem danych osobowych, 

a tak^a wprowadzanlem kh do syatamPw Informatycznych, oaoby, ktdrych dotyczq ta dana. do^yty alooowna o4vMadczania 
zgodria z przepiaami o ochronie danych osobowych.

$§SKJ „BRAWtJRA 
Prezes

Jan Bodziarfny 
501^S538j^kibrawur3@vvf).pl

Data

j.: WURA...
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STOWAF:7YS7E^'IE Nr 225 
Kiub 4ezdziecki

„BRAWURA przy Stajni u Jasinka
Koscielna Wies 28. 59-950 RUSZOW 
tel. 501 5^5 .538, yl<}^f3v;ura@ wp.pl 

'"ft357080983

n

Regulamin Klubu )ezdzieckiego BRAWIJRA
NlP Qlj2\.a22i

Klub JezdzKcki BRAWURAdzutan«podsUwic regulaminu i sututu sunowiycego iniegraln4 cz^k regulammu Statut b^d^cy czfici^rcgulaminuokrcsla 

i reguluje cck, zakrct i obszar dzialania , sposob funkcjonowania stowarzyazcnia I statui w zat^czniku nr 1)

Szcregolowe warunki uczesinictwa okresla statui klubu i regulaminy poszczegolnych sekcji

fit

Uladzami KJ BRAWURA, Jest Walne Zpromadzcfik. /arz^d Klubu i Komisja Rewizyjna. ktoremu powierza sk wykonanie czynnosci siaiuiowych

i3

Skdzib^ Klubu Jeidzieckiego Hrawura jest Slajnia U Jasinka Koscielna NVies28, 39<950 Ruszow. Przedmiotem dzialaniastowarzyszeniajest propagowanie 

jczdziectwa rta lerenie calego kraju.

Waninkami przynaleziiosci do Klubu s^;

I > zlozeme dekivacji o chfci rozifrijania swokh umicj^tnoKi. i jej praktyczna realizacja poprzez iklywne uczestnktwo w za^^ciach w wybraiKj Mkcji

2) w pizypedku nieletnicli - oswtadczenk rodzicdw (opickun6w|:

3) przekazank aifonnacji o cwcmualnych przcciwwskazaniach do uczesoiKiwa v» zaj^iach,

4) piTcbycie STAZU/OKRbSU PRC^NHGO. tn^aj^cego 3 miesi^e (sta2 moZc zosta^ skrbcony przez kicrownika sekcji, duZym 

zaanga2owamu ze strony osoby ubiegaj^ej si^ o czlonkostwo w Klubie)

5) regulanie opiacanie skladek czlonkowskich.

6) regularne uczestniciwo wdy^ach wedtendowych (pomoc wczyszczeniu koni. siodlaniu. konsem-acji sprz^lu. soboty Hub niedziele 
w godzinach 8.00*13.00 i/lub 14.00*18.00) oraz pomoc pr?.y wydarzeniach organizowanych na lerenie Stajni u Jasinka

7) regulame uczeslnicivk'o w treningach sdtcji

8) przestrzcganie zasad bczpicczenstwa.

9)poshiszeiutwo trenertmi. instrukiorom i opkkunom;

10) kulrura osobisia i zdyscypiinowank;

11) posiadanie legitymacji klubowej wydswanej przez wladze klubu na wniosek

12) przesvzeganie ninkjszcgo regubminu

§5

Waaia legilymacja czlonkowska uprawma do

PrzynateZnoki do KJ BRAWl.'RA.

Rezpbtny start w zawodacit i in^rczach organizowanych przez KJ BRAWURA chyba, te Zarzad posianowi inaczej

vinych bonifikat okreilonych przez Zarz^d Khibu i wlasckieli Siajnt u Jasinka

64

KaZdy uczestnik klubu zobowigzany jest do dbanb o dobre imie Klubu i czynna dztalalnosc na rzecz Klubu.

It
SKJ

IA<
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kiub prowadzi zaj^ia w cykhi rocznym z przCTwami swifiecaiymi a wskKyjnaf; trcningi skokowc. uje^eniowe jak i auiuka jazdy odbywaj^ 

ai9 lu manezu. ujezdzalni nakz^ccj do Siajni. bydz prowadzone $4 uj^ia lerenowe

ka^ z czkmkow klubu zobowi^zany^asi do uczesinictwa w za^caach przynajmntej raz w maesi^u. stanach w zawodacb klubowych. jesii 

na lakic zoslanie powotany przez penera. lub przejdzie kwalifikacje. chyba it Zarz^d poslanowi inaczej.

Koszly wynajmu koni do zaj^ poloy wajq uczestnicy zgodnk z rozporzadzeiiietn wtascicMli Sujni BRAWURA

§«

I. kaZdy uczcstnik klubu powinieti posaadac podczas zaj^c sprzfi trenmgowy. Pod rygorem niedopaiszczenia do zajfc. sprz^ ten i ubior want)) spcbaaac 

nasitpuj9cc «arunki

buly doslosflwane do spzemioai. aby ni« doszio do zakkszczenia stopy podczas jazdy konnej

loczek lub kask ochraauaj^y glow;

2. Stajnaa posiada wlaany sprz;t. ktory moZe bye udosi;pniany klubowiezom

§9

Zasady uczestnictwa w zaj;ciach klubu

Zaj;cia klubu odbywaj; $a; w termiitaeb usiaianych przez kkrowriikow sekcji w porozumieniu z wlauckklami sUjni

1. Na terenie Siajni. gdzie praetpowadzane s; zaj^cia. obowi^zuje calkowity zakaz pakma papierosow, spoZywania napojow alkoholowych, ntrkotykdw 

oraz uZywanaajakacbkoiwiek srodkow odmaj^ch

2. Osoby pozostaj^ pod wptywem alkohoiu lub srodkow odurzajacych me moga brae udziahi w zawodacb spoitowych i zaj;ciach i b;d; usuwane z lerenu 

siajni.

3. Podczas zaj;c klubu obowiazuje zachowanie wysokkj kultury osobislej i zasad bezpieczeiisiwa

4 Zabrama si; spozywania posilkow podczas czynncj cz;sci zajec (stuz; temu przerwy).

5. Czlonkowie zobowiazani $a do punkiualnego stawwnia si; na zaj;ctach

6. Harmonogram i miejsce zaj;c usialane jest przez instrukiorbw

7.2l8brania si; bez zgody instruktora oddalania si; sainowolnie z miejsca prowadzonych zaj;c Osoba samowolnie opuszczajaca miejsce zaj;c nie podkga 

opkee instruktora.

8. Za (ad I porzadek miejsca zaj;c odpowuKtaja uezestmey

9. Podczas zaj;c naleiy wykonywac pokcenia instruktora

§10

Opialy' klubowe.

Na obowiazkowe opiary skiadaja si; skladki czlonkowskie.

2. Sk(adka ezionkowska wynosi 20 zt miesi;cmie (miodziez lOzI)

3 Skladki nalezy wplacac u sekretarza KKibu

ill

Nagrody i kaiy:

1 Zatzad khibu moze tugradzac i wy rozniac swoich crionkow za

SKI RAVyURA

Jan Bodzianny 
tel. Ml 545 538, skjbrawura^w^ pi

f/ ^ t-



I

Czynn4 ddataboic m ntcz khibu.

Wzorovr^ poctawf jezdzieck*.

Wybtnc podniesienit wied/y i unucj^owi jeidzKcktch.

Dbanie o dobry wizenmek i godne reprezenlowanie klubu.

2» aktywny udztal w pricach Kiubu, tystemMyczny udzial w nyacach trenin^owych

2. Zarz^ khibu mote ukarac awoicb czkmk6«:

za nieprzcurzefiame obowi4zkow cztocika Klubu po uprzednim upomnieniu 

z mozliwoacui zmniejuenia fcary w przypadku pozytywnego rozpatmnia odwolania pnedstawinoego w tenninie do Zarz#du Klubu

zawteszenie w prawach czkmka oa okra 2*4 miesi^

za opuuczenie czierech kokjnychtRiiingow bezpodanai przyciyn upomnknk.

za oputzczanie wipcej nit mrai^ca lay^ imiingnwych bez podania pnyczyn (zwolnknk kkankk. nauka w szkole. iqs-) nagiana i prace 

tpokcziie na rzecz klubu

za lytlcmaryczfw opusaczaiue zajf4 ireningowycb bez podania przyczyny (dwa miesiace kib 8 tmungow) zawieazenk w prawach cdonka 

oa okm 2«4 miesi^y z mozKwoaeit zmniejtzenia kaiy w przypadku pozylywncgo razpadzenia odwoi»ia przedatawionego w tennanie 14 

dni do Zan^dti Khibu

za pooowne tyttetnatyczne opuszczenie zaj«^ tiemngowych i nagminne nieprzeairzepanie obowi^zkow czlonka Khibu - akresknicm z listy 

czdordiow.

za lanyilne mszczenK tprz^u aponowego hib tiayatyczncgo powierzonego khibowKzowi lub aprzftu «vykorzyMywanego podczaa zayec 

ireningowych naprawa zniazczonego iprzetu lub jego odkupieme

|I2

Zvzgd Khibu opracowuje i zaiwicrdza Reguiimin Khibu oriz zasrrzega f<4)k pnwo do mtcrprctacji powy zazcgo Regulamtnu

Zarzgd KJ BRAWURA

‘j

/ISi'etA^CicIc

rSKJ,,BRfVWJRA" 

an Bodzianny
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STOWARZYSEEWIE Nr Z25 
Klub Jezdziecki 

„BRAWURA przy Stajni u Jesinka
Koscieina Wies 23. 59-950 RUSZOW 
tel. 501 545 5''8. r.U)hrawuragwp,p< 

izi» u r y W(P 61u*.w jJii, ftLoUii* o67080983

‘ s.,„, „

ft

Statut

Rozdzial I

NAZWA. TEREN DZIALANIA. SIEDZIBA. CHARAKTER PRAWNY

§1

1. Klub Je^ziecki BRAWURA przy Stajni u Jasinka, zwany dalej w skrocie KJ BRAWURA lub klubem, 
jest powszechnq organizacj^ zrzeszaj^c^ wszystkie osoby zainteresowane rekreacj^ hippoterapiq, sportem 
konnym. historic Jezdziectwa i hodowl^ oraz sympalykbw koni ije^ziectwa wspieraj^cych dzialalno^d 
klubow^.

2. KJ BRAWURA Jest organizacj^ aktywnie dzialaj^c^ w zakresie kultury fizycznej, wspoldzialaj^c^ 
aktywnie w utrzymaniu i przedJuzaniu funkcji ^ciowych czlowieka oraz w ksztahowaniu obyczajow 
kulturalnego odpoczynku. oraz uiytkowania konia. ze szczegolnym uwzgl^dnieniem jego dobroslanu, 
w zaspokajaniu potrzeby sportowej rywalizacji id^enia do osi^gania wynikow. propagowania polskiej 
tradycji jezdzieckiej w ramach spoiecznie akceptowanych zasad wspolzawodnictwa, oraz tworzenia 
warunkow dla aklywnej turystyki konnej.

§2

Terenem dzialania KJ BRAWUEIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. a siedzib^ wladz klubu - Stajnia 
u Jasinka, Kokielna Wies 28. 59-950 Ruszow.

83

Klub opiera sw^ dzialalnosc na pracy spolecznej czlonkow i wolontariacie.

Rozdzial II

CEL I SRODKI DZIALANIA

§4

Celem dzialania KJ BRAWURA jest w szczegolnosci:

1. Popularyzacja walorow rekreacji i sportu konnego.

2. Organizacja zaj?6. zawodow, imprez sportowych i rekreacyjnych, rajdow konnych oraz inscenizacji 
historycznych.

3. Zapewnienie kadry instruktorbw do prowadzenia zaj?d rekreacyjno-sportowych, rajdow konnych 
i hipoterapii.

4. Rozwijanie usiug w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii.

5. Tworzenie i udost^pnianie czlonkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej. Warunki izasady 
korzystania z w/w bazy okresli odr^bny regulamin zatwierdzony przez Zarz^d Klubu.

6. Wspolpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jezdziectwa i hodowli koni w kraju. 
j^ztalcenie atmosfery wzajemnej zyczliwo^i i pomocy wsrod czlonkow klubu.

7. Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytkow kultury i srodowiska naturalnego.

8. Prop^owanie historii i tradycji polskiego jezdziectwa.

9. Rozwijanie cel6w statutowych Polskiego Zwi^ku Jezdzieckiego.

10. Poprze sekcj? turystyki jezdzieckiej rozwijanie celow statutowych PTTK.
SKJ „BRAWi)RA'

§ . ^ (HI. OW I



§5

DIa osi^ni^cia swego celu KJ BRA WURA stosuje nast^puj^ce srodki dzialania:

1. Propaguje rozw6j rekreacji i sportu konnego na terenie dzialania we wspoidziafaniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, osobami fizycznymi, a takze w oparciu o wlasne 
funkcjonowanie.

2. Organizuje zawody, rajdy konne oraz imprezy rekreacyjne, sportowe i inscenizacje historyczne dia 
swoich czlonkow, jak rownieZ bierze udzial w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 
organizowanych przez instylucje panstwowe i spoteczne oraz inne or^anizacje sportowe i turystyczne.

3. Rozwija w roinych formach propaganda sportu. hipoterapii, rekreacji, turystyki konnej oraz szeroko 
rozumianej tradycji jeidzieckiej.

4. Wspoidziala w zakresie ochrony przyrody i srodowiska naturalnego.

5. Organizuje i wsp6luczestniczy w konkursach, konferencjach, seminariach, obozach, na ktorych szkoii si? 
dzialaczy. organizatorow i instruktordw.

6. Wspoluczestniczy w organizacji i prowadzeniu osrodkdw rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

7. Zarz^dza posiadanymi urz^dzeniami rekreacyjno-sportowymi i turystycznymi, rozwija dziaialno^c 
w zakresie rozwoju bazy materialnej klubu.

8. W zakresie propagacji kultury fizycznej wspoidziala ze wszystkimi jednostkami i osobami 
zainteresowanymi jej rozwojem.

9. Podejmuje inne przedsi?wzi?cia zgodne z prawem, w ramach statutowej dzialalnosci, jakie okazg si? 
celowe dia rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze dzialania klubu.

Rozdzial III

CZLQNKOWIE. ICH OBQWIAZKI I PRAWA. NAGRODY I KARY. ROZSTRZYGANIE SPOROW

§6

Czlonkowie KJ BRA WURA dziel^ si? na:

• zwyczajnych

• wspieraj^cych

• honorowych

§7

1. Czlonkami zwyczajnymi KJ BRA WURA s^:

• osoby fizyczne, ktore ukohczyly 18 rok iycia i posiadaj^ czynne i bieme prawo wyborcze

• miodziez szkolna do 18 roku 2ycia zazgod^ swych prawnych opiekunow. bez moZliwosci 
czynnego i biemego prawa wyborczego

2. Przyj?cia os6b fizycznych w poczet czlonkow zwyczajnych dokonuje Zarz^d na podstawie 
indywidualnej pisemnej deklaracji o ch?ci wst^pienia do klubu i wyborze sekcji, w ktorej chce dziala6 i 
zobowi^zuje si? do przestrzegania statutu klubu, jego regulaminow oraz uchwal Zarz^du.

§8
Czlonkowie zwyczajni majg prawo:

I. Uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu czlonkow klubu.

2. Brae czynny udzial w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez KJ 
BRA WURA wg zasad i form ustalonych przez Zarz^d. SKJ ..BRAVWJRA"
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3. Wysuwac postulaty i wnioski wobec wladz klubu.

4. Otrzymywac od klubu pomoc w realizacji jego statutowych zadan.

5. Korzystac z urz^dzen i sprz^tu KJ BRAWURA.

6. Nadanie upr^wilejowanych uprawnien cztonka honorowego lub przyznanie statutu czlonka 
wspieraj^cego nie pozbavvia czlonka klubu wczesniej nabytych praw.

§9

Czlonkowie zwyczajni majq obowi^ek:

1. Przestrzegac przepisow statutu. regulaminow oraz uchwal i postanowien wladz klubu.

2. Regulamie oplacac skladki czlonkowskie.

3. Brae czynny udzial w dzialalnosci statutowej.

4. Przestrzegac ogdlnych zasad prawnych i moralnych obowi^uj^cych w kraju oraz dobrych tradycji 
kultywowanych w ^rodowisku jezdzieckim.

5. Podnosic swoje kwalifikaeje w zakresie wszechstronnego uiytkowania konia.

§10

Czlonkami wspieraj^cymi mog4 bye osoby fizyczne i prawne sponsoruj^ce i wspierajqce dzialalnosd 
statutow^ klubu na terenie jego dziatania.

§n

Czlonkowie wspieraj^cy majq prawo:

1. Brae udzial osobiscie lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu zglosem 
doradezym.

2. Wysuwac postulaty i wnioski wobec wladz klubu.

3. Korzystac z Innych uprawnien nadanyeh przez Zarz^d, a wynikaj^cych z dzialalnosci KJ BRAWURA.

§12

Czlonkowie wspieraj^cy majg obowi^ek:

1. Aktywnie pomagac w realizacji celdw statutowych.

2. Przestrzegac przepisdw statutu.

§13

1. Czlonkami honorowymi KJ BRAWURA s^ osoby fizyczne, szczegolnie zaslu2one dia rozwoju 
jezdziectwa i dzialalnosci klubu.

2. Godnosc czlonka honorowego nadawana jest przez Zarz^d klubu na podstawie podj?tej uchwaly.

§14

1. Czlonkowie honorowi maj^ prawo:

• uczestniczy6 w Walnych Zgromadzeniach z glosem doradezym.

• brad udzial w zawodach i imprezach klubowych.

• korzystac z uprawnien i przywilejow okreslonych przez Zarz^<^

2. Do obowi^kow czlonkow honorowych klubu nale2y przestrzeganie s



3. Czionkowie honorowi mog^ bye zwolnieni od optat wpisowego i skladek czJonkowskich.

§15

Czlonkostwo wygasa w skutek:

1. Wyst^pienia zgloszonego na pismie po uprzednim uregulowaniu zobowi^n rzeczowych i fmansowych 
w stosunku do klubu.

2. Nieoplacenia skladek czlonkowskich przez okres dluZszy nii 3 miesi^ce. Dopuszcza si? moZliwo^c 
urlopowania osob, ktdre z wainych przyezyn nie mog^ uezestniezye w pracy klubu, w trybie i na zasadach 
ustalonych przez Zarz^d.

3. Nieprzestrzegania zasad statutu, regulaminow i uchwal Zarz^du oraz etyki jezdzieckiej.

4. Nie uczestniczenia w realizaeji zadan stalutowych klubu, po uprzednim ostrzezeniu przez Zarz^d 
o mog^cych wyst^pic skutkach.

5. W kwestiach spomych zZarz^dem przysluguje czlonkowi klubu prawo odwolania si? dodecyzji 
Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Nagrody i kary powinny stanowic metody wychowawcze w ksztahowaniu etyki cztonkow klubu.

2. Zarz^d KJ BRAWURA ma prawo przydzielania nagrod dziataezom nie b?d^cych czlonkami klubu 
za wybitne zaslugi na rzecz rozwoju klubu.

3. Zarz^d klubu ma prawo wyst?powac z wnioskiem do kompetentnych wladz o przyznanie nagrdd 
i odznaczen pahstwowych.

4. Regulamin nagrod i kar ustanowi Zarz^d klubu w formie oddzielnej uchwaly, zatwierdzonej na Walnym 
Zgromadzeniu.

5. Rozstrzygni?cie sporow w obr?bie klubu naleiy w pierwszej fazie do Zarz^du klubu. Odwolania od 
decyzji Zarz^du wyl^cznie w odniesieniu do spraw personalnych mog^ byd kierowane do Walnego 
Zgromadzenia, ktdrego werdykt jest zobowi^uj^cy dla Zarz^du.

Rozdzial IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WLADZE KJ BRAWURA

SEKCJE KLUBU:

l.SPORTQWA

2.TURYSTYCZNA

3.H1STORYCZNA

4.REKREACYJNA

§17

Wladzami klubu s^:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarz^d

3. Komisja Rewizyjna

SKJ „ BRAWURA 
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Kadeneja wladz wybieranych trwa dwa lata.

§19



JeieM szczegoiowe przepisy statutu nie stanowi^ inaczej, uchwaJy wladz zapadaj^ zwyk^ wi^kszo^ci^ 
gJosow, przy czym dia ich waino^ci wymagana jest obecno^d przynajmniej pofowy liczby uprawnionych 
do gtosowania. W razie rbwnowag glosow rozstrzyga glos przewodnicz^cego.

§20
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie moze bye zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwotywane co dwa lata przez Zarz^d, 
przy czym termin, miejsce i porz^dek dzienny musi byd podany do wiadomosci imiennie czlonkom klubu, 
wformie pisemnej lub elektronieznej, nie pdmiej niz na 14 dni przed dat^ zgloszenia. Walne 
Zgromadzenie sprawozdawcze powinno by6 zwolywane raz w roku w celu podsumowania i oceny rocznej 
dzialalnosci oraz ewentualnej korekty kierunkow dzialari.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzgd:

• z wlasnej iniejatywy

• na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek zgloszony przez co najmniej 1/3 czlonkow 
zwyczajnych

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarz^d w terminie do 1 miesi^ca od daty 
uchwaly lub wniosku.

5. Do kompelencji Walnego Zgromadzenia nale^y:

• ustalanie kierunkow i programu dzialania KJ BRA WURA

• rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdan Zarzgdu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie 
oceny caloksztahu dzialalnosci klubu

• wybor Zarz^du w skladzie: prezes, sekretarz. dwoch czlonkow. oraz przedstawiciel niepelnoletnich 
czlonkdw klubu z glosem doradezym. cztonkowie Komisji Rewizyjnej w skladzie: 
przewodnicz^cy, czlonkowie wg regulaminu opracowanego przez Zarz^d, zatwierdzonego przez 
Walne Zgromadzenie

• uchwalanie zmian statutu KJ BRA WURA

• udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ust^puj^cemu Zarz^dowi

• zatwierdzanie regulaminow dzialania wladzy klubu.

821
Zarz^d

1. Zarz^d sklada si? z 4 osob.

2. Liczb? czlonkow Zarz^du kaZdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.

3. Do kompeteneji Zarz^du nale^y:

• reprezenlowanie klubu

• wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia

• uchwalanie budZetow rocznych klubu oraz ich realizaeja

• zarz^dzanie maj^tkiem i funduszami klubu

• okreslenie kierunkow budowmictwa urz^dzeh sportowych i rekreacyjnych

• uchwalanie rocznych planbw pracy

• uchwalanie regulaminow dotycz^cych organizaeji dzialalnoki klubu. w tym nagrod i kar

• przyjmowanie czlonkow. skre^lanie ich z listy i urlopowanie

• ustalanie skladek czlonkowskich SKJ „BRAWORA'
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• wykonywanie innych czynnoki nie zastrzeionych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
i wyl^cznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

4. Zarz^d zbiera si? w miar? potrzeby lecz nie rzadziej nii raz na kwartai.

§22
Komisja Rewizyjna

1. Caioksztah dziaialno^ci KJ BRAWURA jest kontrolowany przez Komisj? Rewizyjn^ co najmniej raz 
w roku.

2. Komisja Rewizyjna skJada si? z 3 os6b i wybiera sposrod swych czionkow przewodnicz^cego.

3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maj^ prawo brae udziai w posiedzeniach pozostatych wladz klubu.

4. Komisja Rewizyjna:

• przeprowadza okresowe kontrole statutowe, finansowe, gospodareze z dziatalnosci klubu

• moZe zaz^dac od Zarz^du wyjasnien dotycz^cych ich dzialalnosci

• w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidlowosci, okresla terminy oraz sposoby ich 
usuni?cia

5. Komisja Rewizyjna dziala kierujgc si? siatutem i regulaminem wewn?trznym KJ BRAWURA.

Rozdzial V
ZASADY WYBQRCZE

§23

Wszystkie wladze klubowe i Komisj? Rewizyjna wybiera si? w glosowaniu jawnym lub tajnym, 
w zaleZnosci od uchwaly Walnego Zgromadzenia, przy nieograniezonej liezbie kandydatow. na 
Walnym Zgromadzeniu. Liezba kandydatow musi bye co najmniej rowna liezbie os6b 
wybieranych.

Czynne i bieme prawo wyboreze maj^ pelnoletni czlonkowie zwyczajni.

Przy wyborze do wladz naleZy kierowac si? zasad^ powolywania w sklad Zarz4du osob 
reprezentuj^cych interesy wszystkich czlonkow klubu.

Glosowanie odbywa si? na poszczegoinych kandydatow. Za wybranych do wladz uwaza si? tych, 
ktdrzy otrzymali kolejno najwi?ksz4 ilo^d glosow, a liezba wybranych czlonkow wladz musi byd 
rowna wielkoSci uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

Wybory Zar2L^du i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie.

Zarz^d oraz Komisja Rewizyjna konstytuuje si? we wlasnym zakresie.

W razie ust^pienia ezionka wladz, wladzom tym przysluguje prawo kooptaeji.

Liezba czlonkow wladz z kooptaeji nie mo^e przekraczac 1/3 ogolnej liezby czlonkow wladz 
wybranych.

T? sam^ funkcj? we wladzach klubu moZe pelnic czlonek klubu nieprzerwanie nieograniezon^ 
liczb? kadeneji, chyba Ze Walne Zgromadzenie ustanowi inaezej.

Czlonek klubu moZe pelnic tylko jednq funkcj? z wyboru.

Q(uOjin
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MAJATEK I FUNDUSZE

§24



1. Maj^tek KJ BRAWURAsianowi^mchomoki i fundusze.

2. Na ruchomo^i klubu skladaj^ si^:

• wlasne

• dzier2awione lub wynajmowane od osob prawnych iub fmansowych zainteresowanych dziafalnosci^ 
Jeiixjzieck^

• darowizny

3. Na fundusze klubu skladaj^ si^;

• dotacje partstwowe

• fundacje na wsparcie dziafalnoki statutowej

• wply>\ ze skiadek czionkowskich

• darowizny

4. Szczeg6fowe warunki dotycz^e dyspozycji maj^tkiem wlasnym dzierZawionym lub wynaj^tym okresli 
Zarz^d w pisemnym porozumieniu z wla^cicielem.

5. Do nabywania, zbywania i obci^2ania maj^tku ruchomego oraz zaci^gania innych zobowi^zan uprawniony 
jest Zarz^d KJ BRAWURA. w tym do kwoty lOOOzI kaidy zczfonkdw Zarz^du, powyZeJ lOOOzI minimum 
dw6ch czlonkdw Zarz^du.

6. Dla waZno^ci o^wiadczefi woii w zakresie praw i obowi^zkow maj^tkowych wymagane jest 
wsp61dzia}anie dwoch uprawnionych przedstawicieli Zarz^u.

Rozdziai VII

ZMIANA STATUTU 1 RQZWIAZANIE KJ BRAWURA

§25
Zmiana statutu oraz rozwi^zanie KJ BRAWURA nast^uje na mocy uchwa^y przyj^tej wi^kszo^lq co 
najmniej 3/4 glos6w uprawnionych czlonkdw Walnego Zgromadzenia. Uchwala powinna okre^li^ sposdb 
likwidacji klubu oraz ceU na kt6ry zostanie przekazany jego maj^tek.
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Zgorzelec, dnia 6 kwietnia 2017 r.

STAROSTA ZGORZELECKI
ul. Boh. n AWP 8a, 59-900 Zgonetec

KS.512.2.2017.2

Pan 3an Bodzianny 
PRZEDSTAWICIEL

Stowarzyszenia Klub Jezdziecki BRAWURA 
Przy Stajni u Jasinka

Na podstawle art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923) informuj^, iz Stowarzyszenie Klub Jeidziecki BRAWURA 
przy stajni u Jasinka z siedzib^: Kokielna Wies 28, 59-950 Ruszow, zostato wpisane do 
Ewidenqi Stowarzyszen Zwykiych Powiatu Zgorzeleckiego pod Nr 2-25, w dniu 6 kwietnia 2017r. 
W korespondenqi prosimy podawac numer ewidencyjny.

Zgodnie z art. 40a ust. 1 cytowanej ustawy Stowarzyszenie tnoze rozpocz^c dziaialno^.
W przypadku jakichkolwiek w^tpliwoki lub pqmocy merytorycznej i formalno-prawnej 

proszQ 0 kontakt z Inspektorem Katarzynq Przybylsk^ na adres mailowy: 
k.przvbvl5ka@powiat.zqorzeiec.Di lub tei. 75 77 615 62, kom. 609 002 445.

0 wpisaniu do Ewidencji Stowarzyszenia zostai rowniez poinformowany Urzqd Gminy 
i Miasta w W^lincu.

Z powazaniem

Dyw'tor
Wydzi^ ^muri'N-di.t* >

iam<

Cezary Sitek

Otrzymujq:
1. Adresat
2. Ad acta

Spraw^ prowadzi; KatarTyna Przybylska 
Wydziat Komunikacji SpoTecznej 

> Wspolpracy i Mediami 
Tel. 75 77 615 62 lub 609 002 445 

emaH; k.przybylska^powiat.zgor2eiec.p(

Starostwo Powiatowe w Zgorzeku 
ul. Bohaterdw II Armii WP 8a 59*900 Zgorzelec 

tel. (0-75) 77 615 55 (0-75) 77 17 930
www.powiatzgorzeleckj.pi e-mail; starosta@)powiat.zgorzeiec.pl


