
załącznik do uchwały nr 11/09/2014

 Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica”

 z dnia …/09/2014 r.

REGULAMIN PRAC SPOŁECZNYCH CZŁONKÓW I UCZESTNIKÓW KLUBU NA

RZECZ UKS „KOTWICA”.

§ 1
1. Członkowie  i  Uczestnicy  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Kotwica”  w

Gdyni  są zobowiązani  odpracować w danym roku odpowiednią  ilość  30
godzin prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia.

2. Członkowie,  którzy  nie  odpracują  odpowiedniej  ilości  godzin  są
zobowiązani do uiszczenia opłaty na działalność statutową Uczniowskiego
Klubu  Sportowego  „Kotwica”  w  Gdyni  wynoszącej  30  zł  za  każdą
nieodpracowaną godzinę. Stosowną sumę należy wpłacić na konto UKS do
15 dni od oficjalnego zakończenia sezonu żeglarskiego w UKS „Kotwica”.

3. Możliwości  odpracowania  prac  społecznych  na  rzecz  naszego
stowarzyszenia są bardzo różne i z szerokiego zakresu działalności:

 Wszelkie  prace  porządkowe,  budowlane,  naprawcze  oraz  ogrodnicze
związane  z  siedzibą  Klubu,  miejscem  przechowywania  sprzętu  lub
miejscem organizacji obozów sportowych;

 Konserwacja i ewentualna obsługa jednostek pływających oraz pozostałych
składników majątku Klubu;

 Obsługa  i  pomoc  w  organizacji  imprez  sportowych  oraz  wydarzeń
związanych z Klubem;

 Pomoc w organizacji i wykonaniu statutowych obowiązków Klubu;
 Wszelkie  sprawy  dotyczące  marketingu  Klubu  (obsługa  strony  www  i

Facebook, przygotowanie materiału filmowego na kanał YouTube, graficzna
obróbka  materiałów  do  reklamy,  fotografowanie  podczas  wydarzeń
żeglarskich, roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów i inne wg. uznania
oraz własnej inicjatywy);

 Świadczenie wszelkiego rodzaju usług czy konsultacji dotyczących spraw
Klubu bez uiszczenia opłat przez Klub na rzecz wykonawcy; 

 Wszelka obsługa logistyczna spraw administracyjnych i żeglarskich;
 Regularne  reprezentowanie  Klubu  w  zawodach  organizowanych  lub

współorganizowanych  przez  Klub,  Mistrzostwach  Polski,  Mistrzostwach
Okręgu  oraz  do  4  imprez  we  wszelkiego  rodzaju  żeglarskich  regat
wskazanych przez Zarząd Klubu;

 wiele innych spraw, które zostaną uznane, jako praca społeczna na rzecz
Klubu przez osoby uprawnione do pokwitowania wykonanej pracy na rzecz
naszego wspólnego stowarzyszenia.

4. Do godzin prac społecznych na rzecz naszego Stowarzyszenia nie wlicza się
prac wynikających ze statutowych obowiązków członków, tj. wykonywania



funkcji w organach Klubu. 

§ 2

1. W celu uzyskania potwierdzenia przepracowanych godzin należy wypełnić
kartę „Prac społecznych UKS „Kotwica’”, której wzór stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu. 

2. Kartę należy wydrukować, bądź pobrać z biura Klubu. Wypełnić zgodnie ze
swoimi 

3. danymi i przekazać podpisaną do Klubu.
4. Każdego  dnia  może  pojawić  się  możliwość  odpracowania  części  prac

społecznych. 
5. Karta będzie podstawą do rozliczenia odpracowanych godzin społecznych

na rzecz Klubu.
6. Osoby uprawnione do pokwitowania odpracowanych godzin społecznych

na rzecz naszego stowarzyszenia to:
 Komandor Klubu UKS „Kotwica”;
 Komandor Honorowy UKS „Kotwica” o ile został nadany taki tytuł;

7. Członkowie  Honorowi  Klubu  są  zwolnieni  z  odpracowania  godzin
społecznych  na  rzecz  naszego  stowarzyszenia.  Jednak  wszelka  ich
działalność na rzecz Klubu jest mile widziana.

8. Członkowie  Kadry  Narodowej  Sportów  Żeglarskich  są  zwolnieni  z
odpracowania prac społecznych. Jednak wszelka ich działalność na rzecz
Klubu jest mile widziana.

9. Osoby  wymienione  w  ust.  7  i  8  są  jednocześnie  zwolnione  z  opłaty  w
przypadku  nie  wykonania  prac  społecznych  na  rzecz  naszego
stowarzyszenia.

§ 3

1. Wprowadza się system nagród dla członków i uczestników, który wykonają
większą niż zakładana w danym roku liczba godzin do odpracowania.

2. Nagrody otrzymają 3 osoby (bez podziału na członków i uczestników) z
największą liczbą godzin prac społecznych ponad ustalony limit.

3. Wysokość nagród będzie stanowiła 50% wartości kwoty wpłaconej przez
członków i  uczestników,  którzy  nie  wykonali  zakładanej  w danym roku
liczby godzin do odpracowania.

4. Podział  puli  przeznaczonej  na  nagrody  będzie  wyglądał  następująco:  I
miejsce 45%, II miejsce 35%, III miejsce 20% całości puli.

5. W przypadku kiedy jedna lub dwie osoby uzyskają prawo do otrzymania
nagrody  pulę  dzieli  się  na  te  osoby  proporcjonalnie  w  stosunku  do
przepracowanych przez te osoby godzin.

6. W przypadku, kiedy nikt nie uzyska prawa do otrzymania nagrody, pula na
nie przeznaczona zostaje przekazana na cele statutowe Klubu.

7. Osoby  wymienione  w  §  2  ust.  7  i  8,  o  ile  wykonają  liczbę  godzin  prac



społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia ponad ustalony poziom, są
również brane pod uwagę przy podziale nagrody.

§ 4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku z zaliczeniem
przeprowadzonych  godzin  od  dnia  podpisania  uchwały  przez  Zarząd  i
zatwierdzenia  przez  Komisję  Rewizyjną  tylko  w  tym  pierwszym  roku
obowiązywania.

2. W  latach  następnych  godziny  zaliczane  są  od  oficjalnego  zakończenia
sezonu  żeglarskiego  w  UKS  „Kotwica”  do  następnego  oficjalnego
zakończenia sezonu w UKS „Kotwica”.



załącznik do Regulaminu

Karta prac społecznych UKS „Kotwica” na rok ……..

Karta należy do: ………………………………………………………………………………………….

Data Ilość
godzi
n

Opis wykonanej pracy Podpis
upoważnionej
osoby

Ja  niżej  podpisany/a oświadczam,  że zapoznałem/am się  z  Regulaminem Prac
Społecznych  członków  i  uczestników  Klubu  na  rzecz  UKS  „KOTWICA”.
Jednocześnie akceptuję wyżej wymieniony regulamin. 

……………………….. ………………………………………………..
       miejscowość, data czytelny podpis właściciela karty

Kartę proszę wypełnić  zgodnie ze swoimi danymi i  przekazać Zarządowi
Klubu.  Informujemy,  że  ta  karta  będzie  podstawą  do  rozliczenia
odpracowanych godzin społecznych na rzecz Klubu.


