f,egistrace řr('v€d€ná
Stanovy Ceského klubu Nordic
I. Název sdružení: český klub Nordic Walking (Črruw)
II. Sídlo sdružení: Milady Horákové 2079, z7z07 Kladno
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III. Cíle činnosti sdružení:
Črcrvw je dobrovolným,

zájmoým sdružením ýických osob dle zákona B3/199o
Hlavní náplníčinnosti Črruw je propagace Noráic Walking (dále jen NW) jako zdl
pohybové aKiviý a podpora rozvoje Nordic Walking, Nordic Jogging (dále jen NJ) a

NB).

črruw umožňuje sým členůmuspokojovat své zájmy a potřeby v oblasti NW,
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IV. členstvíve sdruženi:
členem Črruw se můŽe stát každá ýztcká osoba se zájmem o NW, NJ a NB.
členswív Črruw vzniká registrací a uhrazením členskéhopříspěvku.
Členswízaníká:
a) vystoupením člena
b) rozhodnutím Rady CKNW. Stane
tak v případě, že doýčný člen poruiuje hrubě stanovy
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CKNW zásadním ohroženímbezpečnostijiných členůČrruw, poškozováním dobré pověsti Črcruw nebo v
případě, že vědomě porušízásadním způsobem pravidla hospodaření Črruw.

V. Práva členůsdružení:
Podílet se na činnosti ČKNW.
Vznášet návrhy a gřipomínky k činnosti Čxt\w'
Využívatmajetek CKNW.
Volit své zástupce v Radě Črruw a v případě plnoletosti

Vptoupít ze sdružení.
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do Rady Črruw volen.

VI. Povinnosti členůsdružení:
Podílet se aktivně na činnosti Črt{w.
Chránit majetek črt\w a pečovat o něj.
Platit člensképříspěvky.

VII. orgány sdružení:
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Nejvyššímorgánem Črruw je Čenskéshromážděníwořené všemi členy sdružení,které svolává Rada
CKNW nejméně jedenkrát za dva roky. Členskéshromáždění rozhoduje o zásaáních otázkách v činnosti
CKNW. Volí Radu CKNW na čtyřleté funkčníobdobí a schvaluje ýši členských příspěvků. čbnské
shromáždění rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
Rada řídíčinnost občanského sdružení čKtvw, je složena ze členůvolených člensým
J
shromážděním Črruw. členem Rady můžeb,ýt zvolen kteýkoli člen črruw starší1'B let.
Statutárním orgánem oprávněným jednatjménem sdružení ve všech věcech je Předseda nady Črnw
volený Čtenským srrroňážděním Črruw.'

VIil. Zásady hospodaření sdružení:
Zdroji přfrmů jsou člensképříspěvky, dobrovolné příspěvky a sponzorské dary. Přfmy se použijí na
hrazení nákladů na činnost sdružení'
Kontrola hospodaření sdruženíseprovádí pololetně (k 30.6 a 31.12.).

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení
členů.

o zániku Črruw rozhoduje Členskéshromážděni Črruw ďípětinovou většinou hlasů přítomných
o změně stanov je oprávněna rozhodovat Rada črruw.

