
REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW RASY 

„Garłacz górnośląski koroniasty” 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
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1. Klub jest organizacją zrzeszającą w swoich szeregach hodowców i miłośników gołębi 

rasy „Garłacz górnośląski koroniasty”. Klub jest powoływany przez Zarząd 

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza 

we Wrocławiu zgodnie z Statutem &24 pkt.17 jako specjalistyczne koło hodowlane. 
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1. Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław. 

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Adres do korespondencji – miejsce zamieszkania przewodniczącego. 
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1. Klub ma prawo używania pieczęci, odznak, proporców i obrączek rodowych gołębi 

rozprowadzanych przez PZHGR i DI. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania Klubu 
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1. Działalność Klubu finansowana jest z funduszu Dolnośląskiego Stowarzyszenia 

Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, oraz własnych składek. 
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 Celem Klubu jest: 

a) zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasy „Garłacz górnośląski koroniasty.” 

b) organizowanie wystaw i pokazów. 

c) uczestniczenie w wystawach i pokazach w Polsce i zagranicą. 

d) organizacja szkoleń mających na celu ujednolicenie kryteriów interpretacji 

obowiązującego wzorca. 



e) ścisła współpraca z Internationaler Starwitez Club dotycząca wystaw i wzorca, 

f) rozpowszechnianie wśród członków materiałów o charakterze informacyjnym, 

instruktażowym, szkoleniowym itp. 

g) coroczna analiza stanu hodowli 

h) współpraca z instytucjami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami hodowli 

gołębi. 

 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 
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Członkiem Klubu może być osoba fizyczna, zamieszkała w kraju należąca do 

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 
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Każdy członek Klubu ma prawo uczestniczenia społecznie w pracach Klubu, 

kształtować jego plany działania w formach określonych przez regulamin. 

Członek Klubu posiada czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Klubu 

w wyborach bezpośrednich lub pośrednich, zgodnie z przyjętym regulaminem 

zatwierdzonym przez Zarząd DSHGR i DI 
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Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania regulaminu, prawomocnych uchwał, 

regularnego uczestniczenia w pracach na rzecz Klubu. 
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Członków przyjmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów na wniosek 

zainteresowanego. 
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Członkostwo członka ustępuje w przypadku: 

1. Dobrowolne wykreślenie zgłoszone na piśmie. 

2. Śmierci członka. 

3. Wykluczenie z Klubu prawnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

4. Utrata zdolności do działań prawnych. 

5. Utrata przynależności do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i 

Drobnego Inwentarza. 

 

 

 

 



 

Rozdział IV 

Władze Klubu 
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Władzami Klubu są: 

a) Zebranie Członków Klubu. 

b) Zarząd Klubu  

Władze Klubu wybierane są w głosowaniu tajnym ,a kadencja trwa 4 lata. 
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Zebranie jest najwyższą władzą Klubu, a zwołane może być w trybie zwyczajnym 

bądź nadzwyczajnym. 
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Do kompetencji zebrania należy: 

1. Przyjmowanie programu na czas trwania kadencji. 

2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz Klubu. 

3. Wybór Zarządu. 
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Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym co 4 lata. W 

trybie nadzwyczajnym w każdym terminie, na wniosek Zarządu Klubu lub co 

najmniej 1/3 członków Klubu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne zebranie w terminie 

30 dni od zawiadomienia. 
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Uchwały Zebrania powoływane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków ( w pierwszym terminie) lub bez względu 

na liczbę obecnych członków (w drugim terminie). 
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Zarząd Klubu liczy 3 osoby i wybiera z pośród siebie przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zarząd może uzupełniać swój skład w miejsce 

ustępujących członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu 

Zarządu. 
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Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 



1. Realizowanie uchwał Zebrania. 

2. Ustalanie planów działania i budżetu Klubu. 

3. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

4. Prowadzenie ewidencji członków 

5. Zwoływanie Zebrania Członków. 

6. Przyjmowanie nowych członków. 

7. Organizowanie wystaw, szkoleń i pokazów. 
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1. Zmiany regulaminu Klubu lub jego rozwiązanie wymagają uchwały Zarządu 

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego 

Inwentarza. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Przewodniczący klubu    Prezes DSHGR i DI 

 
Sławomir Gradzik     Edward Gersztyn 


