POVANDENINĖS MEDŽIOKLĖS IR NARDYMO AISTRUOLIŲ KLUBO “NERIAM”
ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Šie įstatai reglamentuoja povandeninės medžioklės ir nardymo aistruolių klubo „Neriam“ veiklą.
2. Šiuose įstatuose vartojamos santraukos:
2.1. Povandeninės medžioklės ir nardymo aistruolių klubas „Neriam“ - Klubas;
2.2. Klubo įstatai-įstatai;
2.3. Klubo nariai - nariai;
2.4. Klubo valdyba - valdyba;
2.5. Klubo prezidentas - prezidentas;
3. Klubas yra nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti visuomeninė povandeninės medžioklės ir
nardymo aistruolių organizacija.
4. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais bei Klubo vidaus tvarkos
taisyklėmis.
5. Klubas yra viešasis juridinis asmuo, turi savo pavadinimą, sąskaitą banke, gali įgyti tik tokias civilines teises ir
pareigas, kurios neprieštarauja jo veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų
įstatyme ir Klubo įstatuose.
6. Informacija apie Klubo narius yra konfidenciali, prieinama tik Klubo valdybai ir prezidentui, išskyrus Lietuvos
Respublikos įstatymų bei kitų galiojančių teisės aktų numatytus atvejus, kai informacija gali būti atskleista tretiems
asmenims, siekiant įgyvendinti teisėtus Klubo interesus.
7. Klubas nėra atsakingas už pavienių Klubo narių poelgius.
8. Klubo simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato valdyba.
9. Klubo buveinė Gedvydžių 30-10 (pastato unikalus Nr. 4400-0370-7864, 1A6p), Vilnius, Lietuvos Respublika.
10. Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas.
11. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai
10. Klubo veiklos tikslai (veiklos sritys):
10.1. palaikyti tvirtus Klubo narių tarpusavio ryšius ir ryšius su kitais panašia veikla užsiimančius klubais;
10.2. vystyti Klubo narių profesinius gebėjimus;
10.3. bendradarbiauti su kitų valstybių panašia veikla užsiimančius klubais;
10.4. saugoti gamtą ir laikytis visų nustatytų aplinkos apsaugos normų;
10.5. garsinti povandeninę medžioklę ir nardymą kaip sporto šakas, kaip humanišką laisvalaikio praleidimo būdą;
10.6. rūpintis visais Klubo nariais.
11. Klubo veiklos uždaviniai (veiklos rūšys):
11.1. Klubo narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
11.2. bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, kurios yra atsakingos ir rūpinasi aplinkos apsauga bei jos gerinimu;
11.3. Klubo narių ir kitų organizacijų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
11.4. Klubo narių diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
11.5. garsinti patį Klubą ir jo veiklą;
11.6. kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų Klubo veiklos tikslų.

III. Nariai
12. Klubo nariais gali būti visi norintys asmenys, neabejingi šioms sporto šakoms, norintys prisidėti prie Klubo plėtros
bei veiklos tobulinimo.
13. Narius priima valdyba nutarimu. Asmuo, siekiantis tapti Klubo nariu, turi pateikti valdybai prašymą ir sumokėti
Klubo stojamąjį mokestį, kuris bus nustatytas atskiru dokumentu.
14. Narių sąrašą tvarko valdybos pirmininkas arba kitas jo įgaliotas asmuo.
15. Valdyba nutarimu taip pat gali suteikti Klubo garbės nario vardą.
16. Asmens narystė Klube baigiasi:
16.1. kai asmuo valdybos pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš Klubo;
17. Narių teisės:
17.1. dalyvauti Klubo renginiuose;
17.2. inicijuoti bei organizuoti renginius;
17.3. dalyvauti svarstant Klubo veiklos klausimus;
17.4. naudotis sprendžiamojo balso teise susirinkimuose;
17.5. gauti visą Klubo turimą informaciją, išskyrus tą, kuri valdybos nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina
visiems arba kai kuriems atskiriems nariams;
17.6. rinkti ir būti išrinktam į Klubo valdymo ir kontrolės organus;
17.7. išstoti iš Klubo įstatų 16.1 punkte nustatyta tvarka.
18. Narių pareigos:
18.1. laikytis įstatų;
18.2. padėti įgyvendinti Klubo veiklos tikslus ir uždavinius;
18.3. dalyvauti susirinkimuose;
18.4. mokėti nario mokestį, jeigu toks nustatytas;
18.5. vykdyti Klubo organų nutarimus.

ANKETA
Vardas............................................................................................
Pavardė ..........................................................................................
Gimimo metai ................................................................................
Gyvenamoji vieta...........................................................................
Telefonas .......................................................................................

1. Koks povandeninės žūklės stažas? _________________________________________
____________________________________________________________________
2. Ar priklausote kitoms organizacijoms? (pažymėkite X)
Taip □

Ne □

Jei taip, tai kokiom? ____________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ar esate baustas už mėgėjiškos žūklės pažeidimus? (pažymėkite X)
Taip □

Ne □

Jei taip, tai:
Kada? _______________________________________________________________
Už kokias veiklas? _____________________________________________________
Kiek kartų? ___________________________________________________________
4. Kokiam iš klubo regionų norėtumėte būti priskirtas (pažymėkite X):
Vilniaus □

Kauno □

Alytaus □

5. Ar esate supažindintas su klubo nario taisyklėmis/ nuostatomis ir pareigomis (pažymėkite X):
Taip □

Ne □

6. Ar sutinkate juos vykdyti ? (pažymėkite X):
Taip □

Ne □
_________________
(anketos pildymo data)

________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

__________________________________________________________________________
(pareiškėjo vardas, pavardė)
__________________________________________________________________________
(pareiškėjo gyvenamosios vietos adresas, telefonas)

Povandeninės medžioklės ir nardymo
aistruolių klubo ,, NERIAM“
Prezidentui Dainiui Kublickui

PRAŠYMAS
___________
(data)

Prašau priimti mane į povandeninės medžioklės ir nardymo klubą ,,NERIAM“, klubo
nariu ______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

_____________
(pareiškėjo parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)

