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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stern des Südens Polish Supporters Official FC Bayern fan club”,
w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu zwane Stowarzyszeniem

§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393 z póżn. zm.)
b) niniejszego regulaminu, który jest wewnętrznym dokumentem Stowarzyszenia

§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koszalin
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. Dla właściwej realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
na obszarze innych państw, z zachowaniem poszanowania powszechnie obowiązującego
w nich prawa

§4
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami

§5
1. Nazwa oraz symbole Stowarzyszenia (zawarte w załącznikach do niniejszego regulaminu) są
jego własnością i korzystają z ochrony prawnej
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§6
1. Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków
5. Stowarzyszenie jest organizacją całkowicie apolityczną i areligijną

§7
1. Stowarzyszenie jest oficjalnym fanklubem klubu FC Bayern Monachium
2. Wniosek o założenie Fanklubu został złożony Zarządowi klubu FC Bayern Monachium
w dniu 24 sierpnia 2015 r.
3. Wstępnej rejestracji Fanklubu Zarząd klubu FC Bayern Monachium dokonał w dniu
25 sierpnia 2015 r.
4. Fanklub uzyskał status oficjalnego fanklubu klubu FC Bayern Monachium w dniu 4 lutego
2016 r.
5. Fanklub w katalogu oficjalnych fanklubów klubu FC Bayern Monachium został
zarejestrowany pod indywidualnym numerem identyfikacyjnym 99905678
6. Fanklub zgodę od Zarządu klubu FC Bayern Monachium na rejestrację, jako Stowarzyszenie
otrzymał z dniem uzyskania statusu oficjalnego fanklubu klubu FC Bayern Monachium
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§8
 Cele Stowarzyszenia:
1. Zrzeszanie i integracja polskich kibiców klubu FC Bayern Monachium
2. Propagowanie dobrego imienia oraz popularyzowanie tradycji i osiągnięć klubu FC Bayern
Monachium
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku kibiców klubowej piłki nożnej

§9
 Środki działania Stowarzyszenia:
1. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia, w celu wspólnego oglądania meczów
klubu FC Bayern Monachium
2. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia wszelkiego rodzaju wewnętrznych imprez
integracyjnych
3. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia ogólnopolskich zlotów
4. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia wyjazdów na mecze klubu FC Bayern
Monachium
5. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia konkursów, testów i quizów, z nagrodami
6. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia spotkań z byłymi i obecnymi zawodnikami
klubu FC Bayern Monachium oraz z byłymi i obecnymi gwiazdami polskiej i światowej
piłki nożnej
7. Uczestnictwo Stowarzyszenia we wszelkiego rodzaju lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach towarzysko-rozrywkowych oraz zawodach sportowych
8. Współpraca społeczna z kibicami pozostałych klubów piłkarskich
9. Współpraca społeczna z osobami, organizacjami i instytucjami o celach działania takich
samych lub zbliżonych do celów Stowarzyszenia
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10. Działalność charytatywna i społeczna
11. Działania promocyjne i informacyjne ukierunkowane na pozyskiwanie nowych członków
Stowarzyszenia
12. Współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, Internet)
13. Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia
14. Prowadzenie oficjalnej strony Stowarzyszenia na Facebooku, internetowym serwisie
społecznościowym
15. Prowadzenie oficjalnej strony Stowarzyszenia na Twitterze, internetowym serwisie
społecznościowym
16. Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 10
1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
a) Członków Zwyczajnych
b) Członków Honorowych

§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która:
a) ukończyła osiemnasty rok życia
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie została pozbawiona praw publicznych
d) jest zadeklarowanym kibicem klubu FC Bayern Monachium
e) nie należy do organizacji zrzeszających kibiców innych klubowych drużyn piłkarskich
2. W celu uzyskania członkostwa zwyczajnego niezbędne jest przekazanie Zarządowi:
a) wypełnionej i własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej
b) zdjęcia legitymacyjnego
c) potwierdzenia wpłaty na oficjalny rachunek bankowy Stowarzyszenia 30,00 PLN, kwotą
wpisowego, przeznaczonego na wyrobienie legitymacji członkowskiej oraz pokrycie
kosztów wysyłki legitymacji członkowskiej
d) potwierdzenia wpłaty na oficjalny rachunek bankowy Stowarzyszenia 60,00 PLN rocznej
składki członkowskiej
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3. Składowe niezbędne do uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu, o których mowa w punkcie
2 § 11, przekazać Zarządowi można na 2 sposoby:
a) poprzez przesyłkę pocztową poleconą/kurierską nadaną na adres korespondencyjny
Stowarzyszenia (wypełniona i własnoręcznie podpisana deklaracja członkowska, zdjęcie
legitymacyjne o wymiarach 3,5cm x 4,5cm, papierowe potwierdzenia wpłaty wpisowego
oraz rocznej składki członkowskiej)
b) poprzez wysyłkę na adres e-mail czlonkostwo@fcbayern-polishfanclub.pl
(skan wypełnionej i własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej, skan zdjęcia
legitymacyjnego w rozdzielczości minimum 300 dpi, skan potwierdzenia wpłaty wpisowego
oraz rocznej składki członkowskiej)
4. Rozpatrzenie przez Zarząd podania o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych następuje
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od kandydata składowych, o których mowa w punkcie
2 § 11
5. Potwierdzeniem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest podjęcie przez Zarząd stosownej
uchwały
6. Potwierdzeniem posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja członkowska,
przekazywana nowo przyjętemu Członkowi Zwyczajnemu nie później niż 14 dni od podjęcia
przez Zarząd uchwały o jego przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia
7. W celu zarejestrowania nowo przyjętego Członka Zwyczajnego przez klub FC Bayern
Monachium, jako oficjalnego członka Fanklubu, nowo przyjęty Członek Zwyczajny
zobowiązany jest przyjąć zaproszenie wysyłane poprzez pocztę e-mail przez klub
FC Bayern Monachium
8. Zarząd zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do grona
Członków Zwyczajnych
9. Od decyzji Zarządu o odrzuceniu podania o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych
przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków,
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Decyzja Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna
10. W przypadku odrzucenia przez Zarząd podania o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych
i braku ze strony kandydata odwołania od powyższej decyzji, zdjęcie legitymacyjne, kwota
wpisowego oraz kwota rocznej składki członkowskiej zwracane są kandydatowi
11. W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków odwołania od
decyzji Zarządu dotyczącej odrzucenia podania o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych,
zdjęcie legitymacyjne, kwota wpisowego oraz kwota rocznej składki członkowskiej zwracane
są kandydatowi
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§ 12
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która związana była lub zasłużyła się dla:
a) Stowarzyszenia
b) klubu FC Bayern Monachium
c) polskiej lub światowej piłki nożnej
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd, na wniosek minimum 3/5 liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia, w postaci uchwały, po otrzymaniu pisemnej zgody od
kandydata zaproponowanego przez Członków Zwyczajnych
3. Godność Członka Honorowego odbiera Zarząd, na wniosek minimum 3/5 Członków
Zwyczajnych, w postaci uchwały
4. Członek Honorowy posiada pełnię praw wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu,
z wyjątkiem zasiadania we Władzach Stowarzyszenia
5. Członek Honorowy objęty jest wszystkimi obowiązkami regulaminowymi Stowarzyszenia,
z wyjątkiem pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich

§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji członka (złożonej w formie pisemnej)
b) umyślnego naruszenia postanowień wewnętrznego regulaminu Stowarzyszenia
c) działania na szkodę Stowarzyszenia
d) popełnienia czynów hańbiących lub godzących w dobre imię Stowarzyszenia
e) działania na szkodę klubu FC Bayern Monachium
f) popełnienia czynów hańbiących lub godzących w dobre imię klubu FC Bayern Monachium
g) nieopłacenia składki członkowskiej w terminie regulaminowym
h) utraty przez członka zdolności do czynności prawnych
i) pozbawienia członka praw publicznych
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j) śmierci członka
2. Potwierdzeniem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest podjęcie przez Zarząd stosownej
uchwały oraz w przypadku Członków Zwyczajnych usunięcie członka z Fanklubu przez klub
FC Bayern Monachium
3. Od decyzji Zarządu o usunięciu członka ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna
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ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 14
 Prawa członków Stowarzyszenia:
1. Uczestnictwo w spotkaniach członków Stowarzyszenia, organizowanych w celu wspólnego
oglądania meczów klubu FC Bayern Monachium
2. Uczestnictwo w wewnętrznych imprezach integracyjnych, organizowanych przez
Stowarzyszenie
3. Uczestnictwo w ogólnopolskich zlotach członków Stowarzyszenia
4. Uczestnictwo w wyjazdach na mecze klubu FC Bayern Monachium, organizowanych przez
Stowarzyszenie
5. Uczestnictwo w wewnętrznych konkursach, testach i quizach z nagrodami, organizowanych
przez Stowarzyszenie
6. Uczestnictwo w spotkaniach z byłymi i obecnymi zawodnikami klubu FC Bayern
Monachium oraz z byłymi i obecnymi gwiazdami polskiej i światowej piłki nożnej
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia we wszelkiego rodzaju lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach towarzysko-rozrywkowych oraz zawodach sportowych
8. Realny wpływ na działalność Stowarzyszenia i kierunek jego rozwoju, poprzez uczestnictwo
w podejmowaniu decyzji dotyczących celów Stowarzyszenia oraz sposobów ich realizowania
9. Zgłaszanie własnych pomysłów i propozycji oraz wyrażanie opinii w sprawach działalności
Stowarzyszenia
10. Korzystanie z pomocy Zarządu w zakresie działalności regulaminowej Stowarzyszenia
11. Korzystanie z pomocy pozostałych członków Stowarzyszenia w zakresie działalności
regulaminowej Stowarzyszenia
12. Korzystanie z wszelkich profitów uzyskanych i wypracowanych przez Stowarzyszenie, m. in.:
autografów, gadżetów, pamiątek
13. Możliwość nabycia wewnętrznych produktów Stowarzyszenia
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14. Korzystanie ze zniżek i promocji przyznanych członkom Stowarzyszenia przez jego
partnerów
15. Włączanie najbliższych dla członka Stowarzyszenia osób (m. in.: rodziny, partnerów
życiowych, przyjaciół), niebędących członkami Stowarzyszenia, do jego działań
wewnętrznych, takich jak spotkania w celu oglądania meczów klubu FC Bayern Monachium,
czy wewnętrzne imprezy integracyjne Stowarzyszenia, pod warunkiem przestrzegania przez
te osoby regulaminu Stowarzyszenia
16. Otrzymywanie od Zarządu, w postaci wiadomości e-mail, na wniosek własny, informacji
o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Stowarzyszenie, w razie niemożności
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków
17. Rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu w dowolnym czasie oraz bez podania przyczyny

§ 15
 Obowiązki członków Stowarzyszenia:
1. Przestrzeganie postanowień regulaminu Stowarzyszenia
2. Akceptowanie i przestrzeganie decyzji podjętych przez Władze Stowarzyszenia
3. Aktywne działanie na rzecz Stowarzyszenia i uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia
realizujących jego cele regulaminowe
4. Terminowe opłacanie składek członkowskich
5. Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia oraz klubu FC Bayern Monachium
6. Zachowanie podstawowych zasad kultury i odnoszenie się z szacunkiem do pozostałych
członków Stowarzyszenia, jak również wszystkich osób fizycznych i prawnych, niebędących
członkami Stowarzyszenia
7. Zgłaszanie Zarządowi przypadków naruszania postanowień niniejszego regulaminu oraz
działań na szkodę Stowarzyszenia lub klubu FC Bayern Monachium, przez innych członków
Stowarzyszenia
8. Zgłaszanie Zarządowi przypadków działań na szkodę Stowarzyszenia przez osoby niebędące
jego członkami
9. Zgłaszanie Zarządowi zmiany danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej
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ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd

§ 17
 Walne Zgromadzenie Członków:
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków ma prawo uczestnictwa każdy Członek Zwyczajny
2. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków jest nieobowiązkowe
3. Każdy Członek Zwyczajny uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków posiada głos
stanowiący
4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków:
a) wprowadzanie zmian w wewnętrznym regulaminie Stowarzyszenia
b) ustalanie celów regulaminowych Stowarzyszenia
c) decydowanie o sposobach realizowania celów regulaminowych Stowarzyszenia
d) rozpatrywanie odwołań dotyczących decyzji o odrzuceniu przez Zarząd podania
o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych
e) rozpatrywanie odwołań dotyczących decyzji Zarządu o usunięciu Członka Zwyczajnego
ze Stowarzyszenia
f) wybór Członków Zarządu
g) odwołanie Członków Zarządu
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej
i) kontrola działań Zarządu
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j) rozwiązanie Stowarzyszenia
5. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd
6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Walnego Zgromadzenia Członków sprawuje Zarząd
7. Na Walnym Zgromadzeniu Członków obowiązkowa jest obecność minimum jednego członka
Zarządu
8. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w dowolnym terminie i w zależności od
potrzeb, na wniosek minimum pięciu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek
Zarządu, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd lub wysunięcia przez Zarząd
wniosku o jego zwołanie
9. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków należy złożyć Zarządowi poprzez
wysyłanie na oficjalny adres e-mail Stowarzyszenia zeskanowanego pisma, zawierającego
datę jego sporządzenia, podanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków wraz
z argumentacją jego zwołania oraz imiona, nazwiska, numery członkowskie oraz czytelne
podpisy niezbędnej liczby Członków Zwyczajnych
10. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje wszystkich Członków
Zwyczajnych minimum 7 dni przed jego odbyciem, z uwzględnieniem daty, godziny
i miejsca
11. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje wszystkich Członków
Zwyczajnych poprzez Internet (poczta e-mail, Facebook) lub telefonicznie (wiadomość SMS)
12. Wnioski na Walne Zgromadzenie Członków zgłaszane są Zarządowi, maksymalnie do trzech
dni przed jego odbyciem
13. Kompetencje do zgłaszania wniosków na Walne Zgromadzenie Członków posiadają
Członkowie Zwyczajni w liczbie minimum pięciu członków oraz Zarząd
14. Wnioski na Walne Zgromadzenie Członków należy składać Zarządowi poprzez wysyłanie na
oficjalny adres e-mail Stowarzyszenia zeskanowanego pisma, zawierającego datę jego
sporządzenia, temat wniosku wraz z jego opisem oraz imiona, nazwiska, numery
członkowskie oraz czytelne podpisy niezbędnej liczby Członków Zwyczajnych
15. Pracami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący, a protokołuje je
Sekretarz
16. Przewodniczący i Sekretarz wybierani są każdorazowo przez uczestników Walnego
Zgromadzenia Członków
17. Walne Zgromadzenie Członków decyzje dotyczące swoich kompetencji regulaminowych
realizuje poprzez podejmowanie stosownych uchwał
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18. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w sposób jawny, poprzez
podniesienie ręki
19. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są większością zwykłą,
w obecności co najmniej 1/5 liczby Członków Zwyczajnych (chyba że postanowienia
niniejszego regulaminu stanowią inaczej)
20. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół

§ 18
 Zarząd:
1. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes Stowarzyszenia
b) Wiceprezes Stowarzyszenia
c) Sekretarz Stowarzyszenia
d) Skarbnik Stowarzyszenia
e) Członek Zarządu ds. Sportu i Rekreacji
f) Członek Zarządu ds. Innowacji i Strategii Rozwoju
g) Członek Zarządu ds. Komunikacji i Mediów
2. Zarząd sprawuje swoje funkcje przez kadencję trwającą 4 lata
3. Decyzję o powołaniu członków Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
Możliwa jest reelekcja
4. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje z powodu:
a) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
b) dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu
c) odwołania członka Zarządu
5. Decyzję o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
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6. W razie potrzeby wyboru nowego członka Zarządu, pełni on swoją funkcję do momentu
wygaśnięcia aktualnej kadencji Zarządu
7. Kompetencje Zarządu:
a) wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Członków
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
d) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia
e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu Stowarzyszenia przez jego
członków
f) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz planów działań
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Walnego Zgromadzenia Członków
i) zwoływanie Zebrań Zarządu
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
k) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle jego
działalności
l) prowadzenie i nadzór oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia
m) prowadzenie i nadzór oficjalnej strony Stowarzyszenia na Facebooku, internetowym
serwisie społecznościowym
n) prowadzenie i nadzór oficjalnej strony Stowarzyszenia na Twitterze, internetowym
serwisie społecznościowym
o) pomoc członkom Stowarzyszenia w realizacji jego celów regulaminowych
p) przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych Członków Zwyczajnych
q) usuwanie członków Zwyczajnych ze Stowarzyszenia
r) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia
s) odbieranie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia
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8. Zarząd decyzje dotyczące swoich kompetencji regulaminowych podejmuje podczas Zebrań
Zarządu
9. Zebranie Zarządu zwoływane jest w dowolnym terminie i w zależności od potrzeb, na
wniosek dowolnego członka Zarządu, nie później niż siedem dni od dnia otrzymania przez
Prezesa Stowarzyszenia lub wysunięcia przez Prezesa Stowarzyszenia wniosku o jego
zwołanie
10. O zwołaniu Zebrania Zarządu Prezes Stowarzyszenia informuje wszystkich członków
Zarządu minimum trzy dni przed jego odbyciem, z uwzględnieniem daty, godziny i miejsca
11. O zwołaniu Zebrania Zarządu Prezes Stowarzyszenia informuje wszystkich członków
Zarządu poprzez Internet (poczta e-mail, Facebook) lub telefonicznie (wiadomość SMS)
12. Obecność na Zebraniu Zarządu jest obowiązkowa dla wszystkich jego członków
13. Każdy Członek Zarządu uczestniczący w Zebraniu jego członków posiada głos stanowiący
14. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Zebrania Zarządu sprawuje Prezes Stowarzyszenia
15. Z obrad Zebrania Zarządu sporządza się protokół
16. Zarząd nie ma obowiązku informowania członków Stowarzyszenia o zwołaniu Zebrania
Zarządu
17. Zarząd ma obowiązek na bieżąco informować członków Stowarzyszenia o podejmowanych
przez siebie decyzjach i działaniach, poprzez Internet (poczta e-mail, zamknięta grupa na
portalu społecznościowym Facebook) oraz w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków
18. Zarząd podania kandydatów o przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych rozpatruje poprzez
podejmowanie stosownych uchwał
19. Zarząd decyzje o usunięciu Członków Zwyczajnych ze Stowarzyszenia podejmuje poprzez
podejmowanie stosownych uchwał
20. Uchwały Zarządu podejmowane są większością zwykłą, w obecności wszystkich jego
członków
21. Uchwały Zarządu podejmowane są w sposób jawny, poprzez podniesienie ręki
22. Do ważności uchwał Zarządu wymagane są podpisy wszystkich jego członków
23. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są wszyscy członkowie
Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Stowarzyszenia dowolny członek zwyczajny
Stowarzyszenia (poprzez udzielenie stosownego pełnomocnictwa)
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24. Do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Prezes Stowarzyszenia
25. Kontrolę Zarządu Walne Zgromadzenie Członków sprawuje poprzez analizę i weryfikację
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działań Zarządu, składanych przez Zarząd
w formie pisemnej, na wniosek minimum 1/5 liczby Członków Zwyczajnych
26. Dla ważności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działań Zarządu wymagane są
podpisy wszystkich członków Zarządu
27. Żaden z członków Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia gotówkowego, ani jakichkolwiek
innych dóbr za pełnienie swoich funkcji
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ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 19
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje wyłącznie ze składek członkowskich
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację celów regulaminowych
Stowarzyszenia
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami

§ 20
 Składki członkowskie:
1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej dotyczy wszystkich Członków Zwyczajnych
2. Składka członkowska opłacana jest na okres jednego roku kalendarzowego, z góry, do 10 dnia
miesiąca, w którym uzyskało się członkostwo w Stowarzyszeniu. Wyjątek stanowi wpłata
pierwszej rocznej składki członkowskiej, która opłacana jest w momencie składania podania
o członkostwo w Stowarzyszeniu
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków, uwzględniając
koszty ponoszone przez Stowarzyszenie
4. Wysokość składki członkowskiej wynosi 60,00 PLN
5. Składkę członkowską wpłacać należy na oficjalny rachunek bankowy Stowarzyszenia.
Nazwa: „Stern des Südens Polish Supporters Official FC Bayern fan club”. Numer rachunku:
62 1750 0012 0000 0000 3321 2078. Tytuł: imię, nazwisko, PESEL oraz dopisek ”roczna
składka członkowska”
6. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w punkcie 5 § 20,
umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do
wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą
7. W przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu składki członkowskie nie podlegają
zwrotowi
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ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
1. Fanklub w wewnętrznym katalogu oficjalnych fanklubów klubu FC Bayern Monachium
zarejestrowany jest na osobę pełniącą obowiązki Prezesa Stowarzyszenia
2. Prezes Stowarzyszenia, który z powodu dobrowolnej rezygnacji lub odwołania przez Walne
Zgromadzenie Członków utraci swoją funkcję, z dniem jej utraty ma obowiązek
poinformować klub FC Bayern Monachium o fakcie zmiany osoby, na którą Fanklub jest
zarejestrowany, jednocześnie podając klubowi FC Bayern Monachium dane nowo wybranego
Prezesa Stowarzyszenia, w celu rejestracji na niego Fanklubu w wewnętrznym katalogu
oficjalnych fanklubów klubu FC Bayern Monachium

§ 22
1. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia znajduje się pod adresem:
www.fcbayern-polishfanclub.pl
2. Oficjalna strona Stowarzyszenia na Facebooku, internetowym portalu społecznościowym,
znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/sdspsofcbfc
3. Oficjalna strona Stowarzyszenia na Twitterze, internetowym portalu społecznościowym,
znajduje się pod adresem: https://twitter.com/sdspsofcbfc

§ 23
 Zabrania się:
1. Wykorzystywania i rozpowszechniania do celów handlowych lub prywatnych produktów,
przedmiotów, materiałów oraz informacji otrzymanych od Stowarzyszenia
2. Wykorzystywania i rozpowszechniania do celów handlowych lub prywatnych symboli
Stowarzyszenia oraz produktów, przedmiotów i materiałów posiadających symbole
Stowarzyszenia
3. Wykorzystywania i rozpowszechniania do celów handlowych lub prywatnych treści,
materiałów oraz informacji znajdujących się na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia
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4. Wykorzystywania i rozpowszechniania do celów handlowych lub prywatnych treści,
materiałów oraz informacji znajdujących się na oficjalnej stronie Stowarzyszenia na
Facebooku, internetowym serwisie społecznościowym
5. Wykorzystywania i rozpowszechniania do celów handlowych lub prywatnych treści,
materiałów oraz informacji znajdujących się na oficjalnej stronie Stowarzyszenia na
Twitterze, internetowym serwisie społecznościowym
6. Wykorzystywania członkostwa w Stowarzyszeniu do celów innych, niż zawarte
w niniejszym regulaminie
7. Przekazywania osobom postronnym informacji o przebiegu Zebrań Władz Stowarzyszenia
oraz o planach, decyzjach oraz działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie
8. Przekazywania osobom postronnym informacji znajdujących się na grupie członków
Stowarzyszenia, znajdującej się na Facebooku, internetowym portalu społecznościowym
9. Przekazywania osobom postronnym danych oraz informacji o innych członkach
Stowarzyszenia
10. Rejestrowania w jakiejkolwiek formie (m. in.: audio, video, zdjęcia) zebrań Władz
Stowarzyszenia
11. Działania na szkodę Stowarzyszenia

§ 24
1. W momencie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu były członek traci wszystkie prawa
wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu
2. W momencie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu były członek zostaje zwolniony
z obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem postanowień
§ 23 niniejszego regulaminu
3. Konsekwencją naruszenia przez byłego członka Stowarzyszenia postanowień § 23
niniejszego regulaminu będzie podjęcie przez Zarząd działań, mających na celu obronę
dobrego imienia Stowarzyszenia, w tym kroków prawnych

§ 25
1. Dane osobowe aktualnych i byłych członków Stowarzyszenia oraz kandydatów na członków
Stowarzyszenia przetwarzane są jedynie dla potrzeb wewnętrznych celów regulaminowych
Stowarzyszenia i podlegają pełnej ochronie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
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§ 26
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
większością kwalifikowaną 4/5 głosów, w ilości co najmniej 4/5 liczby Członków
Zwyczajnych
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza Likwidatora

§ 27
1. W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego
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ZAŁĄCZNIKI
 Załącznik nr 1. Oficjalne, zarejestrowane logo Stowarzyszenia:
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