REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO pn.
„THE WEB POLAND”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: „THE WEB POLAND” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na
podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza granicami Polski w zakresie uzasadnionym celem
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie powołane jest w celu niezarobkowym i realizuje je poprzez pracę społeczną swoich
członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2.
Celem Stowarzyszenia jest integrowanie fanów zespołu Marillion i rozpowszechnianie informacji o
twórczości zespołu.
§ 3.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a. organizowanie, spotkań, zebrań, zlotów i innych imprez,
b. współpracę z innymi organizacjami i osobami mającymi podobne zainteresowania,
c. prowadzenie strony internetowej,
d. współpracę z mediami,
e. niezarobkową działalność wydawniczą,
f. inspirowane i wspieranie inicjatyw fanów zespołu Marillion.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który akceptuje
regulamin oraz cel Stowarzyszenia.
Członkami stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (zwanej dalej „RP”) oraz nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. Przestrzegać postanowień Regulaminu Stowarzyszenia.
b. Czynnie popierać cel Stowarzyszenia.
c. Terminowo opłacać roczne składki członkowskie.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używać oznak organizacyjnych Stowarzyszenia.
Warunkami przyjęcia do Stowarzyszenia jest:
a. Wypełnienie deklaracji członkowskiej,
b. Przyjęcie kandydata przez przedstawiciela reprezentującego
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6. Od decyzji odmownej w kwestii przyjęcia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Decyzja Zebrania
Członków jest ostateczna.
7. Członkowie biorą udział w Zebraniu Członków z prawem głosowania oraz posiadają czynne i bierne
prawo wyborcze na funkcje Prezesa Stowarzyszenia.
§ 5.
1. Osoby małoletnie w wieku powyżej lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia, jednakże nie mogą korzystać
z czynnego ani biernego prawa wyborczego, ani prawa udziału w głosowaniu na Zebraniu Członków.
2. Osoba małoletnia może zostać przyjęta w poczet członków stowarzyszenia po spełnieniu następujących
warunków:
a. Akceptacja regulaminu Stowarzyszenia, wypełnienie deklaracji członkowskiej
b. Przyjęcia kandydata przez Prezesa Stowarzyszenia.
3. Od decyzji odmownej w kwestii przyjęcia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Decyzja Zebrania
Członków jest ostateczna.
4. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości osoba małoletnia uzyskuje prawo głosu oraz prawa wyborcze.
§ 6.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a. Śmierci członka.
b. Skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego.
c. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu, niestosowania się do
uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
d. Nie opłacenia rocznej składki członkowskiej w ustalonym terminie.
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Prezes Stowarzyszenia.
3. Od decyzji pozbawiającej członkostwa przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Decyzja Zebrania
Członków jest ostateczna.
§ 7.
Prezes Stowarzyszenie prowadzi i aktualizuje rejestr członków.
Rozdział IV
Zebranie Członków oraz przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenia
§ 8.
1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a. Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
b. Uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie.
c. Wybieranie Prezesa.
d. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia.
e. Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia.
f. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz określanie zasad jej regulowania.
g. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. W Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia na prawach, określonych niniejszym
Regulaminem.
3. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest raz na dwa lata przez Prezesa Stowarzyszenia.
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4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez Prezesa Stowarzyszenia.
Zebranie nadzwyczajne musi być też zwołane na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków
Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których
zostało zwołane.
5. O zwołaniu Zebrania Członków powiadamia wszystkich Członków Prezes Stowarzyszenia na co najmniej 7
dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad. Za
wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
6. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych
na zebraniu, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 9.
1. Stowarzyszenie reprezentowane jest wyłącznie przez przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie,
którym jest każdoczesny Prezes Stowarzyszenia.
2. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Maciej Owsianko.
§ 10
1. Prezes Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Prezesa należy:
a. Realizacja celu Stowarzyszenia.
b. Wykonywanie uchwał Zebrania Członków.
c. Przyjmowanie i wykluczanie Członków.
d. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
e. Zwoływanie Zebrania Członków.
f. Pobieranie od członków składek członkowskich.
g. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Członków.
§ 11
1. Kadencja Prezesa Stowarzyszenia wynosi 4 lata.
2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród grona
członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
Rozdział V
Postanowienia końcowe.
§ 12.
1. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich.
2. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 13.
Regulamin i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Członków i wymagają większości 2/3 głosów
obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 14.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków większością 3/4 głosów
oddanych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
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