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Regulamin wewnętrzny Klubu S.W.A.T.  

Star Wars Artistic Team 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Klub S.W.A.T. (Star Wars Artistic Team) jest zależną od Stowarzyszenia Star 

Wars Artistic Team (Stowarzyszenie S.W.A.T.) jednostką skupiającą 

niepełnoletnich fanów filmów z cyklu Gwiezdne wojny. 

2. Celem Klubu S.W.A.T. jest prowadzenie działalności edukacyjnej, 

artystycznej, kulturalnej oraz  charytatywnej opartej na świecie 

wykreowanym przez Georga Lucas w filmach z cyklu Gwiezdne wojny. 

II. Członkowie Klubu S.W.A.T. 

1. Członkiem Klubu S.W.A.T. może zostać osoba niepełnoletnia, która 

zainteresowana jest  realizacją celów Klubu S.W.A.T. 

2. Osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia) mogą realizować cele Klubu S.W.A.T. 

tylko za zgodą oraz pod opieką opiekuna prawnego (np. rodzica) po 

zaakceptowaniu zapisów niniejszego regulaminu.   

3. Zapisy do Klubu S.W.A.T. odbywają się podczas spotkań organizowanych 

przez Stowarzyszenie S.W.A.T. 

4. Wpisanie osoby na listę członków odbywa się na podstawie pisemnej zgody 

opiekuna prawnego (np. rodzica).   

5. Osoby starające się o członkostwo mają obowiązek: 

a. czynnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie S.W.A.T.; 

b. godnie reprezentować Klub S.W.A.T., co wiąże się m.in. z absolutnym 

zakazem spożywania używek zakazanych prawnie osobom poniżej 18 

roku życia.  

6. Członkowie Klubu S.W.A.T. mają obowiązek:  

a. przestrzegać zapisów Regulaminu wewnętrznego Klubu S.W.A.T.; 

b. brać czynny udział w spotkaniach Klubu S.W.A.T.; 
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c. godnie reprezentować Klub S.W.A.T., co wiąże się m.in. z absolutnym 

zakazem spożywania używek zakazanych prawnie osobom poniżej 18 

roku życia; 

d. regularnie opłacać składkę członkowską; 

e. dbać o dobry wizerunek Klubu S.W.A.T.; 

f. terminowo realizować wyznaczone zadania.  

7. Członkowie Klubu S.W.A.T. mają prawo do: 

a. Uczestniczenia, na preferencyjnych warunkach, w akcjach 

przygotowanych przez Stowarzyszenie S.W.A.T. w ramach prowadzonej 

działalności; 

b. korzystania z ofert firm trzecich w ramach przygotowanych programów 

partnerskich; 

c. otrzymania bezpłatnej skrzynki poczty elektronicznej w domenie 

nazwa@klub.swat.org.pl; 

d. posługiwania się logotypem Klubu S.W.A.T. w zakresie realizowanych 

zadań statutowych – wymaga każdorazowej zgody Rady 

Stowarzyszenia S.W.A.T.;  

e. reprezentowania Klubu S.W.A.T. w zakresie powierzonych kompetencji; 

f. zgłaszania propozycji aktywności Klubu S.W.A.T.; 

g. uczestniczenia w programie artystycznym zgodnie z ustalonymi 

kompetencjami/rolami; 

h. zgłaszania w formie pisemnej propozycji w zakresie wydatkowania 

składek członkowskich Klubu S.W.A.T. – propozycje wydatków należy 

zgłaszać na adres wydatki@klub.swat.org.pl; 

i. podejmowania inicjatyw w zakresie wszelkich działań zgodnych z 

Regulaminem wewnętrznym Klubu S.W.A.T. 

8. Członkostwo w Klubie S.W.A.T. ustaje na skutek:  

a. osiągnięcia pełnoletniości – 18 lat. Osoby pełnoletnie mają możliwość 

dołączenia do Stowarzyszenia S.W.A.T.; 

b. wystąpienia z Klubu S.W.A.T. na podstawie pisemnego oświadczenia; 

c. nieprzestrzegania zapisów Regulaminu wewnętrznego Klubu S.W.A.T.; 

d. zaprzestaniem realizowania celów S.W.A.T.; 

e. zaprzestaniem opłacania składek członkowskich. 

mailto:wydatki@klub.swat.org.pl
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9. W przypadku ustania członkowstwa w Klubie S.W.A.T. wpłacone składki nie 

podlegają zwrotowi. 

III. Struktura organizacyjna Klubu S.W.A.T.  

1. Członkowie Klubu S.W.A.T. – wszystkie osoby systematycznie opłacające i 

nie zalegającymi ze składkami Członkowskimi, aktywnie realizujące cele Klubu 

S.W.A.T. oraz przestrzegające zapisów zamieszczonych w Regulaminie 

wewnętrznym Klubu S.W.A.T. 

2. Nadzór nad klubem S.W.A.T. sprawuje Rada Stowarzyszenia S.W.A.T. oraz 

wyznaczeni członkowie Stowarzyszenia S.W.A.T. 

3. Skarbnik – osoba wyznaczona spośród członków Stowarzyszenia S.W.A.T., 

przez Radę Stowarzyszenia S.W.A.T. 

IV. Majątek Klubu S.W.A.T. 

1. Majątek Klubu S.W.A.T. stanowią składki członkowskie. 

2. Wysokość składek jest ustalana przez opiekunów prawnych Członków klubu 

S.W.A.T. lub Radę Stowarzyszenia S.W.A.T. najpóźniej do końca stycznia 

każdego roku kalendarzowego. 

3. Majątkiem Klubu S.W.A.T. zarządza Rada Stowarzyszenia S.W.A.T. na 

podstawie bieżących potrzeb i/lub zatwierdzonego planu wydatków w danym 

roku.  

4. Osobą odpowiedzialną za zbieranie składek członkowskich, dokonywanie 

rozliczeń, raportowanie oraz realizację uchwał Członków Klubu S.W.A.T. w 

zakresie zarządzania majątkiem Klubu S.W.A.T. jest Skarbnik. 

5. Skarbnik jest zobowiązany do przedstawiania, w formie pisemnej, raportów 

kwartalnych zawierających zestawienia wpłaconych składek Członkowskich 

oraz sposobu wydatkowania środków finansowych Członków Klubu S.W.A.T. 

Skarbnik przygotowuje roczne sprawozdanie z wydatkowania środków 

finansowych Klubu S.W.A.T. 

6. W przypadku likwidacji Klubu S.W.A.T. mają zastosowanie zapisy zawarte w 

regulaminie wewnętrznym Stowarzyszenia S.W.A.T. 

V. Postanowienia końcowe 
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1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na podstawie pisemnej 

propozycji Członków Stowarzyszenia i/lub Klubu S.W.A.T., zaakceptowanego 

przez co najmniej dwóch  Członków Rady Stowarzyszenia S.W.A.T. Wszelkie 

zmiany regulaminu muszą mieć formę pisemną. 

2. Regulamin wewnętrzny Klubu S.W.A.T. stanowi dokument wiążący i 

rozstrzygający w sprawach codziennego funkcjonowania Klubu S.W.A.T.  

3. Każda osoba występująca w imieniu Stowarzyszenia i/lub Klubu S.W.A.T., 

która zaciąga jakiekolwiek zobowiązanie, czy to finansowe, czy prawne 

względem podmiotów trzecich, bądź członków Stowarzyszenia i/lub Klubu 

S.W.A.T. podlega odrębnym przepisom zawartym w „Kodeksie Postępowania 

Cywilnego” i/lub „Kodeksie Postępowania Karnego”. 

4. Rada Stowarzyszenia oraz członkowie Stowarzyszenia S.W.A.T. nie biorą 

odpowiedzialności za poczynania osób nieletnich będących członkami Klubu 

S.W.A.T. 

5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletnich członków Klubu S.W.A.T. 

odpowiadają ich opiekunowie prawni (np. rodzice)   

 

Zasady ujęte w Regulaminie wewnętrznym Klubu S.W.A.T. obowiązują 

wszystkich Członków Klubu S.W.A.T. z dniem przystąpienia do Klubu S.W.A.T. 

i/lub aktywacji konta poczty elektronicznej w domenie swat.org.pl lub 

klub.swat.org.pl 

 

  

Warszawa, marzec 2011 

 


