Regulamin Klubu Biznesu przy Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się Klub Biznesu zwany dalej Klubem przy Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu zwanej dalej Fundacją
§2
Klub działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
§3
Klub skupia osoby fizyczne i prawne, które przyczyniają się do realizacji celów Fundacji oraz dokonują na rzecz
Fundacji regularnych wpłat w formie darowizny na cele statutowe Fundacji
.
§4
Terenem działalności Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może on
prowadzić działalność także poza granicami Polski zgodnie z zasadami prawa miejscowego.
§5
Klub może używać pieczęci, oznak i innych materiałów, które wyróżniają go spośród innych klubów, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Rada Nadzorcza Klubu, w skład której wchodzą:
a) Zarząd Fundacji w składzie:
- Fundator
- Członkowie Zarządu
b) Dwóch Członków Klubu, wybieranych kadencyjnie na Walnym Zebraniu Klubu.
Rozdział II
Cele Klubu i sposoby ich realizacji
§1
Celem Klubu jest:
a) Wspieranie osiągania celów Fundacji Rozwoju, w tym wspieranie głównego projektu pt. „Wrocław - Stolica
Muzyki”
b) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz osobami
fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji.
c) Umacnianie wśród Członków Klubu zasady wzajemnej pomocy,
d) Tworzenie forum dla dyskusji nad sprawami społeczno-kulturalnymi,
e) Promowanie kultury wrocławskiej,
f) Krzewienie wśród ludzi idei bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa,
g) Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo badawczej i oświatowej, działalności kulturalnej i
artystycznej, w tym także renowacji zabytków i adaptacji obiektów na działalność kulturalną
h) Inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury,
i) Wspieranie wybranych działań kulturalnych we Wrocławiu,
j) Promowanie partnerstwa w biznesie,
k) Umacnianie prestiżu prowadzenia działalności gospodarczej we Wrocławiu,
l) Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu wspierania działalności Fundacji,

§2
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych, spotkań, prelekcji, odczytów itp.
b) Opracowywanie i upowszechnianie własnych kanałów publikacji i promocji
c) Współpracę z placówkami kulturalnymi Wrocławia i regionu.
d) Współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego
b) Współpracę z Uczelniami Wyższymi
c) Współpracę z Władzami Państwowymi i Samorządowymi
d) Współpracę z artystami i twórcami
e) Uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących Region Wrocławski,
Rozdział III
Członkostwo Klubu
§1
a) Klub zrzesza Członków, zwanych Partnerami Fundacji;
b) Członkiem Klubu - Partnerem Fundacji może zostać prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna lub
prawna, która zapoznała się ze Statutem Fundacji, akceptuje Regulamin Klubu, oraz deklaruje regularne
wsparcie materialne i organizacyjne określone w Regulaminie Klubu dla działalności statutowej Fundacji i
regulaminowej Klubu.
c) Zaproszenie do podpisania Umowy Członkowskiej następuje po zgłoszeniu akcesu przystąpienia i uzyskaniu
akceptacji rady nadzorczej Klubu, albo poprzez rekomendację partnera Fundacji.
d) Partnera Fundacji – osobę prawną reprezentuje jego przedstawiciel.
c) Partner Fundacji musi posiadać nieposzlakowaną opinię, odznaczać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i
wysokimi walorami etyczno-moralnymi

Rozdział IV
Nabycie członkostwa Klubu
§1
a) Nabycie członkostwa następuje z chwilą przekazania Radzie Nadzorczej Klubu wypełnionej i podpisanej
Umowy Członkowskiej wraz z Regulaminem. Umowa Członkowska zawierana jest na czas nieokreślony z
możliwością rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
b) Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet Honorowych Członków Klubu bez konieczności
podpisywania Umowy i akceptacji regulaminu Klubu.
Rozdział VII
Utrata Członkostwa Klubu
§1
Utrata Członkostwa Klubu następuje w przypadku:
1. Wystąpienia z Klubu, zgłoszonego Radzie Nadzorczej Klubu, na piśmie zgodnie z regulaminem Klubu;
2. Wykluczenia Członka na skutek uchwały Rady Nadzorczej Klubu lub uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu;
3. Powstania zaległości w płatności co najmniej dwóch składek członkowskich i braku ich uzupełnienia w
wyznaczonym przez Radę Nadzorczą Klubu terminie.;
4. Złamania przez Członka Klubu Prawa Polskiego;
5. Szkodliwego działania na rzecz fundacji lub klubu Biznesu;
6. Niewywiązania się z postanowień Umowy Członkowskiej;
Rozdział V
Prawa i Obowiązki Członka Klubu

§ 1 Partnerom Klubu oraz Członkom Honorowym klubu przysługuje:
1. Prawo do inicjowania i udziału we wszystkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów
Klubu.
7. Posługiwania się tytułem Partnera Fundacji (członka Honorowego) w kontaktach krajowych i zagranicznych,
8. Używania atrybutów klubowych
9. Pełnego dostępu do usług klubowych i infrastruktury klubowej.
10. Prawo zawieszenia w uzasadnionej sytuacji swojego członkostwa na czas określony i nieokreślony. W okresie
zawieszenia Członek klubu nie ma obowiązku opłacania składek, ale decyzją rady nadzorczej Klubu może nie
mieć prawa promowania własnej działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć organizowanych przez
fundację lub klub..
§2
Członkowie Klubu zobligowani są do:
1. Przestrzegania zasad Moralnych i Etycznych.
11. Uczestniczenia w przedsięwzięciach istotnych dla osiągania celów Fundacji lub Klubu.
12. Aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu.
13. Budowania prestiżu Klubu i Fundacji.
14. Systematycznego wspierania Fundacji zgodnie z Regulaminem i umową członkowską Klubu.
15. Bieżącego uaktualniania danych o swojej firmie.
16. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział VI
Walne Zebranie Członków Klubu i Rady Nadzorczej
§1
Walne Zebranie Członków Klubu i zwołuje się minimum raz do roku w terminie ustalonym wspólnie ze wszystkimi
członkami Klubu i Rady Nadzorczej.
Walne Zebrania zwołuje i prowadzi Rada Nadzorcza. Walne Zebranie zwołuje się na podstawie Regulaminu lub na
wniosek członków Klubu po ich pozytywnym rozpatrzeniu przez radę Nadzorczą Klubu..
§2
Zadania Walnego Zebrania Członków Klubu to głównie:
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Fundacji i Klubu
2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez Członków Klubu
3. Ustalanie harmonogramów spotkań Rady Nadzorczej i spotkań klubowych
4. Ustalenie zadań długoterminowych i krótkoterminowych dla Fundacji i Klubu
17. Ustalanie wielkości minimalnych składek członkowskich Klubu
18. Ustalanie budżetu Fundacji i rozdysponowywanie zgromadzonymi środkami
19. Wybór do Rady nadzorczej Klubu na kolejną kadencję
§3
Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów.
§4
Każdy członek Klubu będący w Zarządzie Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu posiada po dwa głosy. Pozostali
członkowie Klubu - jeden głos. Członkowie Honorowi Klubu nie biorą udziału w głosowaniach.
Rozdział VII
Zmiana Regulaminu
§1
Decyzje w przedmiocie zmiany Regulaminu podejmuje Walne zgromadzenie członków Klubu i Rady Nadzorczej
Klubu minimum większością 2/3 głosów.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
Decyzję w przedmiocie likwidacji Klubu podejmuje Rada Nadzorcza Klubu w drodze jednomyślnej uchwały.

