
 

 

Lubin, ……………………………….. 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

- KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN 
- STOWARZYSZENIE KLUB KIBICA CUPRUM LUBIN * 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam chęć przystąpienia do:  

Klubu Kibica Cuprum Lubin       /       Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin*. 

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu KK / Statutu Stowarzyszenia* i zobowiązuję się 

przestrzegać jego zapisów.  

 

Nazwisko  Imię  Adres zamieszkania 

 
 

 
……………………………………………………… 

 
 
 

……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Telefon i e-mail do kontaktu Data i miejsce urodzenia  Pesel  

 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
 
 
……………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji zadań związanych z moim członkostwem   

w w/w organizacji. 

 

Data, czytelny podpis ………………………………………………………………….. 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – WYMAGANA DLA KANDYDATA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 

Jako Rodzic/Opiekun Prawny ……………………………………………………………………………………………………..……………..…………………  
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

wyrażam zgodę na jego wstąpienie do Klubu Kibica Cuprum Lubin/Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin*. 
 

Data, czytelny podpis Rodzica/Opiekuna  ……………….………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić  



 

 

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum 

Lubin z dnia 19.04.2015r. 

Rozdział III 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§ 5 

1. Stowarzyszenie zrzesza członków założycieli, 
zwyczajnych, wspierających i honorowych, członków 
instytucjonalnych. 
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, 
prawne i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. 
Osoby prawne i organizacje mogą uzyskać jedynie status 
członków wspierających. 
3. Członkowie założyciele mają te same uprawnienia i 
obowiązki jak członkowie zwyczajni towarzyszenia, z 
zastrzeżeniem §7 ust.4 lit.c. 

§ 6 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
pozbawiona praw publicznych lub cudzoziemiec, który 
utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży 
pisemną deklarację. Osoby ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych mogą uzyskać członkostwo w 
stowarzyszeniu za pisemną zgodą przedstawiciela 
ustawowego. 
2. Członkostwo uzyskuje się na podstawie uchwały 
Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. 
3. Członek zwyczajny ma prawo: 
a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia, 
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących 
działalności Stowarzyszenia, 
c) uczestniczyć we wszystkich imprezach i wydarzeniach 
organizowanych przez Stowarzyszenie. 
4. Członek zwyczajny jest obowiązany do:  
a) przestrzegania statutu oraz uchwał wydawanych przez 
władze stowarzyszenia, 
b) współdziałania z pozostałymi członkami Stowarzyszenia 
w celu realizacji jego zadań, 
c) terminowego opłacania składek członkowskich. 
d) aktywnego przyczyniania się do rozwoju 
Stowarzyszenia. 

§ 7 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, 
prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości 
prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub 
finansową, która złożyła pisemną deklarację. Członkiem 
wspierającym zostaje się po uzyskaniu zgody Zarządu w 
formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów. 
2. Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki 
jak członkowie zwyczajni  
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz Stowarzyszenia.  
3. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym 
Zebraniu Członków  
z głosem doradczym. 
4. Warunkiem przyjęcia klubu sportowego w poczet 
członków wspierających jest wyrażenie zgody na 
zobowiązanie się klubu sportowego do partycypowania  
w kosztach administracyjnych Stowarzyszenia. Zgoda musi 
być wyrażona przez organ uprawniony do reprezentacji 
klubu sportowego na piśmie. Koszty administracyjne 
określa zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.  
5. Członkiem Instytucjonalnym może być miasto, gmina 
lub powiat albo wyższa uczelnia, wspierające cele 
Stowarzyszenia, w szczególności wspierające sport dzieci i 
młodzieży. 
6. Członkiem Instytucjonalnym ww. podmioty mogą zostać 
w wyniku zaproszenia przez Zarząd. Zarząd uzgadnia z 
kandydatem na takiego członka warunki członkostwa,  
w szczególności wsparcie, jakie Członek Instytucjonalny 
może zaproponować na rzecz Stowarzyszenia oraz czas 
trwania członkostwa. 
7. Członek Instytucjonalny ma prawo posługiwania się 
oznaczeniem „Członek Instytucjonalny Stowarzyszenia 
Klub Kibica Cuprum Lubin” oraz logo Stowarzyszenia we 
wszystkich swoich pismach, dokumentach, stronach 
internetowych itp. Powyższe dotyczy odpowiednio 
wskazywania przez Stowarzyszenia informacji o Członku 
Instytucjonalnym. 

8. Członek Instytucjonalny nie ma obowiązku uczestnictwa 
w pracach Stowarzyszenia, Zebraniach Członków itp. 
Członek Instytucjonalny nie ma czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

 

 

 

§ 8 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za 
szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia.  
2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd 
uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. 
Kandydaturę członka honorowego może zgłosić w formie 
pisemnej, 15 członków Stowarzyszenia lub każdy Członek 
Zarządu. 
3. Członkostwo honorowe może zostać przyznane 
wybitnym osobistościom, powszechnie uznawanym za 
autorytety, przez Członków założycieli Stowarzyszenia. 
4. Członkostwo honorowe ma charakter dożywotni. 
Pozbawienie członkostwa honorowego następuje przez 
uchwałę Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą 
większością głosów. 
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku 
opłacania składek. 
6. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne 
prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, może on brać 
udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 
 

§ 9 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1. Pisemnego zrzeczenia się członkostwa złożonego na 
ręce Zarządu. 
2. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz 
Stowarzyszenia oraz w przypadku działania na szkodę 
Stowarzyszenia. 
3. Podjętej przez Zarząd uchwały w przypadku: 
a) nie uiszczenia czterech składek członkowskich, mimo 
uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 
terminu , 
b) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw 
publicznych, 
c) Śmierci członka będącego osobą fizyczną. 
d) Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

 

§ 10 

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu 
przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. 
2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w ciągu 14 
dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. 
3. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 
 

 

Wyciąg z Regulaminu Klubu Kibica 

 z dnia 27.04.2015 

§3. 

Członkostwo – zasady. 

1. Członkiem KK może zostać każdy kto jest sympatykiem 
KK i drużyn Cuprum Lubin i złoży stosowną deklarację w 
tym zakresie.   
2. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są do złożenia 
zgody prawnego opiekuna na wstąpienie do KK.  
3. Członkowie Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum Lubin 
automatycznie stają się członkami KK.  
4. Członkostwo w KK jest bezpłatne.  
5. Członkowie KK zobowiązani są solidarnie ponosić koszty 
funkcjonowania KK w zakresie który ich dotyczy – poprzez 
wnoszenie bieżących opłat na konkretne cele w kwotach 
ustalonych przez Zarząd.  
6. Członkostwo w KK ustaje poprzez: 
a) dobrowolną pisemną rezygnację z członkostwa w KK 
b) skreślenie z listy członków KK w związku z 
nieprzestrzeganiem Regulaminu i niewypełnieniem 
obowiązku członka KK.  
c) inicjowanie i prowadzenie działań szkodzących 
interesom KK oraz Cuprum Lubin 
d) nadużywanie alkoholu lub innych używek podczas 
meczów i innych imprez z udziałem KK 

e) niestosowne zachowanie w trakcie meczów i imprez z 
udziałem KK 
7. Członkostwo może być także zniesione na wniosek 
innych członków KK (co najmniej 5 osób) złożony 
Zarządowi w związku z nieprzestrzeganiem zasad 
regulaminowych.  
8. Utrata członkostwa w KK skutkuje koniecznością 
rozliczenia się z KK i zwrotem profitów zgodnie z uchwałą 
Zarządu w tej sprawie.  
9. Ostateczną decyzję o usunięciu z KK podejmuje Zarząd 
KK. 

§4. 

Obowiązki członka KK. 

1. Przestrzeganie Regulaminu KK.  
2. Identyfikowanie się z zasadami i ideami propagowanymi 
przez KK.  
3. Czynne uczestnictwo w życiu KK, ze szczególnym 
uwzględnieniem meczów, imprez sportowych oraz zebrań 
członkowskich.  
4. Kulturalne i godne zachowanie podczas meczów oraz 
imprez sportowych z udziałem KK i drużyn Cuprum Lubin.  
5. Aktywny doping podczas meczów i imprez z udziałem 
KK.  
6. Udział w meczach drużyn Cuprum Lubin w barwach 
klubowych.  
7. Wykonywanie zaleceń Zarządu KK oraz władz Cuprum 
Lubin związanych z funkcjonowaniem KK oraz udziałem w 
imprezach drużyn Cuprum Lubin.  
 

§5. 

Prawa członków KK. 

1. Prawa członka KK wynikają z jego jednoczesnej 
przynależności do Stowarzyszenia o którym mowa w §1 
pkt. 3 
2. Członkowie KK nie zrzeszeni w Stowarzyszeniu mają 
prawo do: 
a) udziału we wszystkich formach działalności KK 
b) zgłaszania wniosków i opinii do Zarządu KK związanych z 
lepszą organizacją pracy KK 
c) zniżek na karnety i bilety na mecze i imprezy sportowe z 
udziałem KK w wysokości określanej uchwałą Zarządu KK. 
d) udziału w wyjazdach na mecze i imprezy sportowe z 
udziałem KK – ponosząc pełną odpłatność ustaloną przez 
Kierownika wyjazdu – wynikającą z kosztorysu.  
3. Członkowie KK zrzeszeni w Stowarzyszeniu mają prawo 
do:  
a) udziału we wszystkich formach działalności KK 
b) zgłaszania wniosków i opinii do Zarządu KK związanych z 
lepszą organizacją pracy KK 
c) zniżek na karnety i bilety na mecze i imprezy sportowe z 
udziałem KK w wysokości określonej uchwałą Zarządu KK.  
d) udziału w wyjazdach na mecze i imprezy sportowe z 
udziałem KK – ponosząc odpłatność w wysokości 
określonej przez Kierownika wyjazdu – wynikającej z 
kosztorysu – uwzględniającej zniżkę przewidzianą uchwałą 
Zarządu KK.  
e) zniżek w sklepie KS Cuprum Lubin w wysokości 
określonej uchwałą Zarządu KK.  
 

 

 


