STATUT
KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W LUBINIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1. Klub Wysokogórski w Lubinie zwany dalej „ Klubem” jest kultury fizycznej i posiada
osobowość prawną.
§2. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§3. Siedzibą Klubu jest miasto Lubin.
§4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych i
organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.
§5. Klub posiada prawo używania odznak, znaku graficznego i pieczątki według wzorów
zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
§6. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników albo angażować wolontariuszy .
§7.Uprawianie alpinizmu przez członków Klubu jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z
przepisami ustawy o kulturze fizycznej, aktami prawnymi dotyczącymi zasad i reguł
uprawiania alpinizmu, postanowieniami regulaminów sportowych Klubu oraz przepisami
Polskiego Związku Alpinizmu i międzynarodowych organizacji alpinistycznych.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Klubu


§8. Celem klubu jest:

1. Prowadzenie, organizowanie i rozwijanie działalności sportowej w zakresie:






alpinizmu letniego i zimowego we wszystkich formach i kategoriach sportowych,
taternictwa jaskiniowego ( speleologii),
wspinaczki skałkowej i bulderingu,
wspinaczki sportowej na sztucznych obiektach,
narciarstwa wysokogórskiego ( ski-alpinizmu).

2.Prowadzenie działalności szkoleniowej i treningowej umożliwiającej członkom Klubu
uzyskiwanie kwalifikacji alpinistycznych, osiąganie wysokiego poziomu sportowego ,
nabywanie wiedzy o górach i warunkach bezpiecznego działania w górach.
3. Promowanie i wspomaganie indywidualnej działalności wyczynowej swoich członków w
zakresie uprawiania alpinizmu.
4. Propagowanie i popularyzacja alpinizmu w społeczeństwie, zwłaszcza w środowiskach
młodzieżowych.
5.Stwarzanie reguł i zasad rywalizacji sportowej, ustalanie zasad kwalifikacji i promowania
wyników sportowych.
6.Wspomaganie i propagowanie działalności trekkingowej, turystyki wysokogórskiej i
sportów wspomagających alpinizm.
7.Wspomaganie działań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa w
górach oraz naukowo- badawczych z zakresu wprowadzania nowego sprzętu
wspinaczkowego, technik wspinaczkowych i poznania środowiska górskiego.
8.Popieranie i rozwijanie działalności wspinaczkowej rekreacyjnej oraz przedsięwzięć i
zainteresowań kulturalnych związanych z górami i alpinizmem.
9. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu technik alpinistycznych do
wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości .
10.Podejmowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności .
§9. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie wspinaczkowych obiektów sportowych i bazy treningowo- szkoleniowej.
2. Organizację obozów sportowych, wypraw i wyjazdów wysokogórskich zawodów
wspinaczkowych oraz imprez sportowo- rekreacyjnych, trekkingowych i turystyki
wysokogórskiej.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowo- treningowej, organizacja kursów, szkoleń, zajęć i
treningów sportowych oraz górskiej szkoły przetrwania ( survivalu).
4. Utworzenie klubowego funduszu zabezpieczenia wypraw alpinistycznych i trekkingowych
od zdarzeń losowych oraz funduszu pomocy ofiarom wypadków górskich.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki
alpinizmu.
6. Podejmowanie działań promocyjnych zmierzających do uzyskania środków finansowych
na działalność sportową.
7. Promowanie i wspomaganie indywidualnej działalności sportowo- wspinaczkowej
członków Klubu.

8. Przygotowanie i wystawianie zawodników na wspinaczkowe zawody sportowe.
9. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu taternickiego i turystycznego oraz biblioteczki
literatury alpinistycznej.
10.Tworzenie i prowadzenie bazy noclegowej w rejonach działalności w formie schronisk,
biwaków i kempingów.
11.Organizacja zawodów ,ćwiczeń i pokazów ratownictwa wysokościowego, sprawnościowoi survivalu .
12.Organizacja spotkań, prelekcji i wykładów o tematyce górskiej i alpinistycznej oraz
rekreacyjnych, towarzyskich i kulturalnych.
13.Prowadzenie ewidencji i klasyfikacji rankingowej oraz ogłaszanie i promowanie osiągnięć
i rekordów sportowych.
14.Organizowanie współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi o podobnych celach działania. Prowadzenie współpracy i współdziałania z
Polskim Związkiem Alpinizmu.
15. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu sfinansowania działalności statutowej.
16.Prowadzenie działalności szkoleniowej dokształcania i doskonalenia zawodowego w
zakresie zastosowania technik alpinistycznych do wykonywania prac na wysokości oraz BHP
prac na wysokości .
17.Prowadzenie grupy ratownictwa wysokościowego wykonującej działania na rzecz
ratownictwa i ochrony ludności .

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10. Członkowie klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) uczestników
§11.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która :
- ukończyła 16 lat ,
- ukończyła kurs na sztuczną ścianę, podstawowe szkolenie wspinaczki skalnej lub kurs
taternictwa jaskiniowego albo przedstawi wykaz osiągnięć wspinaczki skałkowej lub
alpinistycznych na poziomie ustalonym przez zarząd Klubu

- otrzymała legitymację członka Polskiego Związku Alpinizmu ,
- nie zalega z opłatą wpisowego i składek członkowskich
§12..Kandydatów na Członków Honorowych Polskiego Związku Alpinizmu typuje Zarząd
Klubu
§13.1. Członkiem uczestnikiem może być osoba ,która ukończyła 13 lat ; osoba, która nie
uzyskała statusu członka zwyczajnego albo ten status utraciła z powodu rezygnacji z tego
statusu lub zalegania z opłata składek przez okres co najmniej 1 ( jednego ) roku
2. Członkowie uczestnicy nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w
walnych zebraniach członków Klubu , składać wnioski i wypowiadać swoje opinie w
sprawach działalności Klubu.
3. Z tytułu uczestnictwa w działalności Klubu oraz korzystania z pomocy szkoleniowoorganizacyjnej i wsparcia sprzętowego członek uczestnik opłaca składkę w wysokości
ustalonej walne zebranie członków Klubu .
§14.1. Członków Klubu przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji wstępującego do
Klubu.
2. Decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje prezes Klubu.
3. Przyjęcie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji .
4. Odmowa przyjęcia do Klubu wymaga uzasadnienia.
§15. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu. Małoletni członkowie Klubu w wieku od 16
do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie
Zarządu Klubu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2) uczestniczyć w działalności klubowej i współtworzyć program Klubu,
3) korzystać na zasadach pierwszeństwa z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego oraz
innych świadczeń Klubu na zasadach określonych przez uchwały Walnego Zebrania
Członków Klubu,
4) zgodnie z uchwałami Klubu i przepisami prawa, korzystać z ustalonych
form wspomagania finansowego na prowadzenie działalności sportowej,
5) korzystać z pomocy Klubu w zakresie organizacji i zabezpieczenia indywidualnych
wyjazdów wysokogórskich,
6) uczestniczyć w rywalizacji i klasyfikacji sportowej Klubu,
7) w ramach statutowych realizować indywidualne plany i przedsięwzięcia sportowe.

§16.1.Uprawianie alpinizmu przez członków Klubu wymaga uzyskania odpowiednich
kwalifikacji, przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
alpinizmie oraz odbywa się z przestrzeganiem postanowień regulaminów sportowych i
przepisów Polskiego Związku Alpinizmu .
2.Uprawianie alpinizmu przez członków Klubu ,którzy nie ukończyli 18lat , jest dozwolone
za zgodą rodziców lub opiekunów .
3.Uprawianie przez członków klubu wspinaczki sportowej i rekreacyjnej na sztucznych
ścianach i obiektach oraz na drogach skałkowych ubezpieczonych jest dozwolone po
ukończeniu organizowanego przez Klub wstępnego szkolenia wspinaczkowego .
4.Wspinaczkę wysokogórską (taternictwo, alpinizm, himalaizm) mogą uprawiać z
zastrzeżeniem ust.2 , członkowie Klubu , którzy ukończyli 16 lat .
§17. Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy:
1) prowadzenie działalności sportowej lub aktywne uczestnictwo w działalności Klubu w
innej formie przewidzianej przez statut,
2) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Klubu,
3) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Członków
Klubu,
4) przestrzeganie zasad etyki taternickiej, reguł sportowych alpinizmu i zasad
bezpieczeństwa w górach,
5) przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego podczas działalności w górach,
6) regularne opłacanie składek członkowskich.
§18.1. Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu lub skreślenia z listy członków Klubu osoby
niepełnoletniej na pisemne żądanie rodziców lub opiekunów .
2) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą wpisowego i składek
członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za naruszenie zasad
bezpieczeństwa i reguł sportowych alpinizmu,
4) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę
Klubu i naruszenie zasad etyki taternickiej,
5) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych,
6) śmierci członka Klubu,

7) rozwiązania lub likwidacji Klubu jako osoby prawnej.
2. Od orzeczenia i uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty powiadomienia
zainteresowanego o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna i zasady działania Klubu
§19. Struktura organizacyjna Klubu obejmuje:
1) władze Klubu,
2) sekcje sportowe.
§20. Kadencja władz Klubu trwa 5 lata.
§21.1. Wybory do władz Klubu odbywają się w sposób tajny, jeżeli uprawnieni do
głosowania nie postanowią inaczej.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
3. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania członków Klubu.
4. W przypadku, gdy na pierwszym Walnym Zebraniu Wyborczym brak jest kworum
wymaganego w ust. 3, prawomocne jest zebranie zwołane w drugim terminie, jeżeli
uczestniczy w nich nie mniej niż 1/3 ( jedna trzecia) uprawnionych do głosowania.
§22. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie przed rozpoczęciem wyborów.
§23. Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania z powodu
niewypełnienia przyjętych przez niego obowiązków .
Prawo do złożenia wniosku o odwołanie, przysługuje prezesowi Klubu i Komisji Rewizyjnej.
§24. 1. Mandat członka władz wybieralnych Klubu wygasa z upływem kadencji, a w czasie
jej trwania na skutek:
a) ustania członkostwa w Klubie,
b) rezygnacji z pełnienia funkcji,
c) odwołanie ze składu władz lub rozwiązania danej władzy przez Walne Zebranie Członków
Klubu.

2. Pomimo upływu kadencji członkowie władz są zobowiązani pełnić swe funkcje do czasu
przeprowadzenia wyborów i ukonstytuowania się nowych władz.
§25. Uchwały władz są podejmowane, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością
głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§26. W razie ustąpienia lub odwołania członka władz, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
§27. 1. SEKCJE SPORTOWE są podstawą jednostkową organizacyjną Klubu służącą do
organizacji i prowadzenia działalności sportowej i szkoleniowej.
2. Do powołania Sekcji wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3. Sekcją kieruje kierownik wybrany przez jej członków na okres aktualnej kadencji władz
Klubu. Kierownik sekcji działa w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Klubu.
4. Kierownik sekcji może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd Klubu. Uchwała o
odwołaniu wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd może powołać kierownika sekcji, jeżeli nie zostanie on wybrany w wyznaczonym
przez Zarząd terminie.
6. Szczegółowy zakres i zasady działania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd
Klubu.

ROZDZIAŁ V
Władze Klubu
§28. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU
§29. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Do jego kompetencji w
szczególności należy:

1)decydowanie o podstawowych kierunkach rozwojowych, celach i zasadach prowadzenia
działalności,
2)uchwalanie programów działalności i planów finansowych Klubu,
3)uchwalanie statutu oraz jego zmian,
4)podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd oraz członków Klubu,
5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7)wybór Zarządu i pozostałych władz Klubu,
8)rozpatrywanie wniosków o odwołanie z władz Klubu,
9)rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i uchwał w sprawie wykluczenia z Klubu,
10)nadawanie tytułu „ Honorowego Prezesa Klubu Wysokogórskiego w Lubinie „
11)uchwalanie regulaminu pracy i wynagradzania pracowników klubu oraz regulaminu pracy
wolontariuszy .
§30. Z zastrzeżeniem § 31 ust. 3, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do
głosowania.
§31. 1. Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd Klubu raz na rok, najpóźniej do końca
czerwca każdego roku.
2. Członkowie Klubu powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zebrania na 14 dni przed tym terminem.
3. W przypadku braku wymaganego kworum do podjęcia uchwał Walne Zebranie zwołane w
drugim terminie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na
zebraniu.
§32. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od zgłoszenia
wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

B. ZARZĄD KLUBU
§33.1.Zarząd składa się z 2 (dwóch ) członków .
2. Zarząd wybiera ze swego grona :
- prezesa
- wiceprezesa
3.Na wniosek Prezesa Klubu, Zarząd może powiększyć swój skład do 3 członków poprzez
dokooptowanie 1 ( jednej ) osoby spośród członków zwyczajnych Klubu.
§34. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu i kierowanie bieżącą
działalnością Klubu,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3) nadzorowanie działalności sekcji sportowych,
4) przygotowywanie programu działania i projektu budżetu Klubu,
5) zarządzanie finansami Klubu,
6) pobieranie wpisowego i składek członkowskich,
7) rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjmowania i skreślenia członków Klubu,
8) składanie sprawozdań rocznych Walnemu Zebraniu Członków Klubu,
9) administrowanie obiektami sportowymi,
10) zarządzanie majątkiem Klubu,
11) ustalanie wynagrodzeń pracowników Klubu i zwrotu uzasadnionych kosztów dla
wolontariuszy
12) organizacja i nadzorowanie pracy księgowości i sekretariatu Klubu,
13) nadzorowanie działalności gospodarczej Klubu, powoływanie dyrektora do spraw
działalności gospodarczej,
14) organizowanie i prowadzenie lub zlecanie działalności promocyjnej, informacyjnej i
wydawniczej,
15) uchwalanie regulaminu sportowego Klubu i nadzór nad przestrzeganiem jego
postanowień przez członków Klubu,

16) opracowanie lub opiniowanie programów i regulaminów imprez sportowych,
17) przygotowywanie i realizacja programów działalności sportowej, planów szkoleniowych
i programów treningów sportowych,
18) kierowanie na badania sportowo- lekarskie oraz kontrola przeprowadzania tych badań
przez członków- sportowców Klubu,
19) prowadzenie klasyfikacji sportowej i listy rankingowej,
20) typowanie sportowców do nagród i wyróżnień,
21) typowanie i weryfikacja członków Klubu do udziału w zawodach i wyprawach
wysokogórskich organizowanych lub współorganizowanych przez Klub,
22) kontrola obiektów sportowych i rejonów wspinaczkowych,
23) badanie przypadków naruszeń reguł sportowych i zasad bezpieczeństwa w górach przez
członków Klubu,
24) weryfikacja i potwierdzanie zgłoszonych osiągnięć i rekordów sportowych,
25) organizowanie lub nadzorowanie pozostałej działalności statutowej,
26) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§35. Członkowie Zarządu wykonujący swe obowiązki na zasadzie pracy społecznej
otrzymują zwrot kosztów i diety w wysokości określonej przepisami prawa i uchwałami
Walnego Zebrania Członków Klubu, oraz decyzjami prezesa Klubu.
§36. W sprawach wymagających konsultacji, opinii lub udziału przedstawicieli członków
Klubu, Zarząd może powołać komisje i zespoły problemowe.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§37. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. Komisja wybiera ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
§38. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Klubu we wszystkich
dziedzinach działalności statutowej.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności klubu ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) składanie na posiedzeniu Zarządu wniosków w sprawie działalności Klubu,

3) składanie na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym i rocznych walnych zebraniach
sprawozdania ze swej działalności,
4) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§38 A. 1. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty Klubu, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Klubu.
2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
prowadzenia spraw Klubu.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI
§39. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Klubu.
§40. Do zakresu działania Sądu należy:
1) rozpatrywanie spraw z zakresu naruszeń statutu, zasad etyki taternickiej oraz działania na
szkodę Klubu lub środowiska taternickiego,
2) orzekanie w sprawach o naruszenia zasad i reguł uprawiania alpinizmu oraz zasad
bezpieczeństwa w górach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia partnera lub innych
osób.
§41. 1. Sąd rozpatruje sprawy z udziałem 2 arbitrów: strony obwinionej oraz występującej o
ukaranie członka Klubu.
2. Sąd wydaje orzeczenia na posiedzeniach jawnych.
§42. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka Klubu na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4) wykluczenia z Klubu.
§43. Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu
§44. 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, majątek ruchomy i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpisowe członków Klubu,
b) składki członkowskie,
c) spadki, zapisy, darowizny,
d) dotacje i dofinansowania,
e) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
f) wpływy z działalności statutowej,
g) dochodów z działalności gospodarczej szkoleniowej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków Klubu.
4. Cały dochód uzyskany przez Klub przeznacza się na działalność statutową
§45. 1. W celu realizacji zadań statutowych, Klub może prowadzić działalność gospodarczą w
formie wyodrębnionego organizacyjnie zakładu usług wysokościowych albo przez udział
kapitałowy w spółce prawa handlowego .
2. Klub może prowadzić placówkę dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie
ośrodka szkoleń wysokościowych przygotowującego do wykonywania prac na wysokości i
podziemnych z wykorzystaniem sprzętu i technik alpinistycznych oraz BHP pracy na
wysokości .
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej lub szkoleniowej ustala ustalą regulamin
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Klubu.
§46. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz upoważniony jest prezes Klubu. Do składania
oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu upoważniony jest
jednoosobowo prezes Klubu.
§47. Do podpisywania pism, udzielania pełnomocnictw, prowadzeniu negocjacji, zawieraniu
i podpisywania umów i porozumień, występowaniu przed sądami, organami władzy i
administracji państwowej i samorządowej oraz zarządami jednostek gospodarczych
upoważniony jest jednoosobowo prezes Klubu lub upoważniony przez prezesa członek
Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§48. Uchwalenie statutu i jego zmian lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków Klubu podjętej co najmniej 2/ 3 ( dwóch trzecich) głosów, w obecności
co najmniej 1/ 2 ( jednej drugiej) ogólnej liczby członków Klubu.
§49. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób jego likwidacji oraz cele na jakie ma być
przeznaczony majątek Klubu.
§50. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz regulacje prawne
dotyczące zasad i reguł uprawiania alpinizmu.

