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Šiaulių miesto DARTS sporto klubas "Auksin/
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Įstatai
I. Bendroji dalis
1. DARTS sporto klubas "Auksinė strėlė" yra visuomeninė organizac^iiSSOTji^^fo asmens
statusą, jungianti DARTS sporto mėgėjus.
2. Sporto klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais jstatais.
3. Sporto klubas turi savo pavadinimą, bei simboliką.
4. Sporto klubo "Auksinė strėlė" buveinė : Pramonės g. 21, Šiauliai, tel. 415130
II. Klubo veiklos tikslai, uždaviniai, veiklos teritorija
1.Reguliariai užsiiminėti fizine kultūra, pritraukiant darbuotojus bei jų šeimos narius.
2. Dalyvauti jvairaus rango varžybose.
3. Kelti miesto DARTS žaidėjų meistriškumą.
4. Palaikyti ryšius su šalies, bei užsienio šalių DARTS klubais ir organizacijomis.
5. Steigti (būti steigėju) jmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
6. Steigti DARTS sporto šakai remti fondus.
7. Reklamuoti miesto įmonių, bendrijų, organizacijų gaminamą produkciją.
8. DARTS sporto klubo "Auksinė strėlė" veiklos teritorija yra Šiaulių miestas.
III. Nariai
1. Klubo nariais gali buti visi norintys asmenys.
2. Narių priėmimo ir atleidimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia klubo valdyba.
IV. Klubo narių teisės ir pareigos
1. Rinkti ir būti išrinktais (nuo 18 m.) į bet kurį klubo organą.
2. Teigti pasiulymus klubo veiklai gerinti.
3. Naudotis inventoriumi ir sporto bazėmis nustatyta tvarka.
4. Dalyvauti klubo rengiamose sportinėse varžybose.
5. Naudotis klubo simbolika.
6. Klubo nariai privalo:
• laikytis klubo įstatų,
• vykdyti klubo valdybos reikalavimus,
• aktyviai dalyvauti klubo veikloje,
• mokėti nario mokestį (stojamąjį ir metinį),
• tausoti ir tikslingai naudoti klubo turtą,
7. Už klubo rimtus įstatų pažeidimus, vaidyba gali sustabdyti narystę ir pašalinti iš klubo
8. Klubo garbės narys turi teisę nemokėti nario mokesčio.

V. Struktūrinių padalinių steigimas
1. Klubas gali steigti įmones, turinčias juridinį statusą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos
jstatymus.
2. Fondus DARTS sporto šakai remti.
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VI. Aukščiausias valdymo organas, sušaukimo tvarka ir periodiškumas
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1. Aukščiausias valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas.
2. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti susauktas Valdybos arba tn
3
r S S a s laikomas teisėtu, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 klubo narių. Sprendimai
priimami paprasta balsų dauguma.
VII. Klubo vadovų rinkimo tvarka, jų kompetencija
1 Visuotinis susirinkimas renka klubo valdybą.
.
2. Klubo valdybą sudaro: Prezidentas. Vice prezidentas, atsakingasis Sekretorius. Jie renkami
kas du metus.
3. Tarp visuotinių susirinkimų klubo veiklai vadovauja klubo valdyba.
4 Valdybos susirinkimai vyksta priklausomai nuo poreikio, bet ne rec.au katp 1 kartą per ketv.rt|.
5. Finansinj klubo darbą tikrina revizinė komisija, kuri atsiskaito visuotiniam susirinkimui.
6. Už bendrą klubo veiklą atsako vadovas.
VIII. Teisinė padėtis
1. Klubas turi savo antspaudą, ženklą, atributiką, atsiskaitomąją sąskaitą viename iŠ Lietuvos
bankų.
, . .
2. Dokumentus klubo vardu pasirašo vadovas arba jo (galiotas asmuo.
3 Klubas gali turėti savo etatinius darbuotojus.
4. Klubas savo santykius su kitomis organizacijomis grindžia sutarčių ir susitarimų pagrindu.
IX. Klubo lėšos, kontrolė
1. Klubo lėšas sudaro:
.
1.1.Stojamasis ir metinis nario mokesčiai, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas.
1.2. Fizinių asmenų ,labdaros organizacijų, fondų dovanotos lėšos.
1 3. Rėmėjų įnašai, valstybinės dotacijos.
,
.
1.4. Įsteigtų prie klubo jmonių likutinės lėšos, pagal Lietuvos Respublikos velkančius įstatymus.
1.5. Lėšos už reklamą.
.
2. Klubo lėšos panaudojamos reprezentacinių komandų sportininkų «laikymui, etatinių
darbuotojų išlaikymui.
...
.
3. Klubo lėšos skiriamos komandų komandiravimo į varžybas, turnyrus, festivalius, mokomąsias
treniruočių stovyklas.
4. Klubo lėšos skiriamos vaidybos sprendimu.
X. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka
1 įstatus papildyti ir pakeisti gali tik visuotinis narių susirinkimas.
2. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, pakeitimai ir papildymai - 2/3 balsų dauguma.
3. Pakeitimai ir papildymai turi buti ¡registruoti miesto savivaldybėje.
XI. Veiklos nutraukimas
1. DARTS sporto klubas nutraukia savo veiklą, jeigu tokį sprendimą priima 2/3 narių visuotiniame
2 U tikikluojant klubą, susirinkimas išsprendžia klubo turto likimą pagal Lietuvos Respublikos
galiojančius įstatymus.

Klubo Prezidentas
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