REGULAMIN KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW PZK
"WIKING" SP1PKW w WOLINIE
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

1. Nazwa Klubu: Klub Krótkofalowców WIKING w Wolinie.

2.

2. Znak wywoławczy Klubu: SP1PKW.

3.

3. Klub działa w ramach i w oparciu o statut Polskiego Związku Krótkofalowców.

4.
4. Klub zrzesza radioamatorów zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych zgodnie z przepisami
dotyczącymi służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
5.

5. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

6. Siedziba klubu mieści się w Wolinie przy ul. Zamkowej 21

7.

7. Działalność Klubu oparta jest na dobrowolnej pracy społecznej członków Klubu.

8.
8. Działalnością Klubu kierują: Zarząd Klubu składający się z Prezesa i dwóch Członków Zarządu
(Operatorów Odpowiedzialnych) z których jeden pełni funkcję Kierownika Klubu. Członkowie Zarządu Klubu
muszą być członkami Polskiego Związku Krótkofalowców.
9.

9. Prezes oraz Operatorzy Odpowiedzialni reprezentują Klub na zewnątrz.

10. 10. Prezesa Zarządu Klubu wybiera się w przypadku utraty zaufania lub na jego wniosek.
§ 2. Cele działalności
1.

1. Integracja środowisk krótkofalarskich.

2.
2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich, aktywny udział w zawodach pod przyznanym
znakiem wywoławczym.
3.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych miasta i gminy Wolin, oraz powiatu
kamieńskiego.
4.

4. Propagowanie krótkofalarstwa wśród młodzieży szkolnej.

5.

5. Wymiana kart QSL za przeprowadzone łączności i nasłuchy.

6.

6. Klub realizuje swoje cele przez:

a)

Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach amatorskich;

b)
Organizację i prowadzenie zlotów, szkoleń, spotkań, pokazów, wypraw i innych aktywności z tematyki
podejmowanej przez Klub zgodnie z planem zamierzeń Klubu.
c)

Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji;

d)
Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych
celach i zainteresowaniach;
e)

Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych;

f)
Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie obejmującym
działalność Klubu, a w szczególności w zapewnieniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

§ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.

1. Rozróżnia się następujące formy członkostwa w Klubie:

a)

członek zwyczajny,

b)

członek honorowy,

c)

sympatyk.

2.
2. Członkiem zwyczajnym klubu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca ważne pozwolenie
radiowe lub licencję nasłuchowca, której wniosek o przyjęcie do Klubu zostanie pozytywnie rozpatrzony
przez Zarząd Klubu;

3.

3. Członkiem honorowym może zostać:

- osoba fizyczna lub prawna która poprzez swoje działania lub wsparcie w sposób wyjątkowy zasłużyła się
dla Klubu;
- osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla propagowania idei krótkofalarstwa;
- wniosek o nadanie statusu Członka Honorowego może zgłosić każdy Członek Klubu;
- status Członka Honorowego zostaje nadane jednomyślnie w głosowaniu jawnym członków Klubu obecnych
na zebraniu na którym rozpatrywany jest wniosek.
4.

4. Sympatykiem może zostać:

- osoba, która identyfikuje się z Klubem i wspiera jego działalność;
- osoba która stara się o uzyskanie licencji nasłuchowej, bądź przygotowuje się do zdania egzaminu na
uzyskanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
- osoba której wniosek o przyjęcie do Klubu zostanie pozytywnie rozpatrzony przez zarząd Klubu;
- Sympatyk po uzyskaniu licencji nasłuchowca lub po uzyskaniu pozwolenia radiowego, za swoją zgodą,
zostaje członkiem zwyczajnym klubu.
5.

5. Do obowiązków członka Klubu należy:

- godnie reprezentować Klub w działalności krótkofalarskiej i poza nią;
- czynnie uczestniczyć w życiu Klubu i w przedsięwzięciach realizowanych przez Klub;
- dbać o sprzęt, wyposażenie i pomieszczenie klubowe.
6.

6. Członek Klubu ma prawo:

- uczestniczyć w spotkaniach i wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;
- korzystać z dorobku wspólnego, z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu i stanowiących własność
Klubu;
- uzyskiwać informacje i wiedzę operatorską i techniczną od innych członków Klubu, oraz dzielić się taką
wiedzą z innymi;
- zgłaszać i realizować wszelkie inicjatywy mające związek z działalnością Klubu;
- nosić barwy klubowe w postaci emblematu lub ubioru.
7.
7. Pełnoletni członek zwyczajny Klubu ma prawo być wybieranym na prezesa Zarządu Klubu w
przypadku o którym mówi §1 pkt.10;
8.

8. Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku:

a)

Działania przynoszącego szkodę Klubowi;

b)

Naruszenia zasad współżycia społecznego;

c)

Nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca;

d)

Pisemnej Rezygnacji z członkostwa w Klubie;

e)

Nieusprawiedliwionego braku kontaktu z Klubem w okresie dwunastu miesięcy.

Decyzję o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu w formie uchwały.

§ 4. Majątek Klubu
1.

1. Majątek Klubu stanowią doraźne (zbierane wyjątkowo w razie potrzeby) składki.

2.

2. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizowania celów regulaminowych.

3.
3. Majątek Klubu stanowi własność członków Klubu i w przypadku rozwiązania Klubu podzielony
zostanie po równo na każdego członka zwyczajnego Klubu.
4.
4. Przedmioty trwałe stanowiące własność klubu, w przypadku rozwiązania Klubu zostaną przekazane,
po podjęciu uchwały przez członków Klubu, organizacji mającej podobne cele i działającej na terenie ZOT.
5.
5. Nie stanowią majątku klubu ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich
użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.

6.
6. Klub może być wspierany przez osoby fizyczne i prawne w drodze czasowego lub stałego użyczenia
zasobów pozostających ich własnością takich jak: pomieszczenie dla spotkań Klubu i jego wyposażenie,
sprzęt radiokomunikacyjny, instalacje antenowe itp.

§ 5. Praca radiostacji klubowej
1.
1. Pracując na radiostacji klubowej używa się znaku wywoławczego SP1PKW lub przyznanego
okresowo innego okolicznościowego znaku wywoławczego.
2.

2. Na radiostacji klubowej mogą pracować:

a)

Samodzielnie:

- operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej
- pełnoletni członkowie Klubu posiadający pozwolenia radiowe.
b)

W obecności i pod nadzorem Operatora Odpowiedzialnego:

- pozostali członkowie Klubu;
- wszyscy chętni, uprzednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia amatorskiej łączności radiowej.
3.
3. Dysponentem i koordynatorem w zakresie udostępniania radiostacji klubowej poszczególnym
operatorom i członkom klubu jest kierownik radiostacji klubowej lub wyznaczony Operator Odpowiedzialny.
§ 6. Postanowienia końcowe
1.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólne przepisy prawa.

2.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

