
REGULAMIN SEKCJI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

§ 1 

Regulamin  Sekcji  Owczarków  Niemieckich  przy  Polskim  Klubie  Kynologicznym
wprowadza  się  na  podstawie  §  10  pkt  3   oraz  §  8  pkt  7  Statutu  Polskiego  Klubu
Kynologicznego, zwanego dalej PKK

 § 2

1. Klub  Rasy  o nazwie  „Sekcja Owczarków Niemieckich PKK” może być powołany i
rozwiązany przez Zarząd Główny PKK ( zwany dalej Z.G. PKK) na zasadach ogólnych
określonych w Statucie PKK.
2. Powołany  Klub  podlega  Zarządowi  Głównemu  PKK  i  nie  posiada  osobowości
prawnej.
3. Zarząd Główny  PKK zatwierdza regulaminy, cele i program działania oraz Zarząd
Sekcji Owczarków Niemieckich PKK.
4. Po  powołaniu   Klubu  Rasy   przez  Zarząd  Główny  PKK  informacja  ta  zostaje
ogłoszona na stronie internetowej PKK.

 
  § 3

 1.  Klub finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków oraz innych wpływów
uzyskanych podczas swojej działalności, w tym środków pozyskanych od sponsorów.
 2. Klub Rasy może  powoływać  oddziały terytorialne, podlegające Zarządowi Klubu.

                                                                

                                                                         



  § 4

Cele Sekcji

   1.  Celem Klubu jest :
     a)  propagowanie rasy 
     b)  stworzenie bazy wzorców 
    c) wydawanie zaleceń hodowlanych, mające na celu stabilizację  i  ujednolicenie
eksterieru oraz psychiki u ich przedstawicieli.
    d)  nadzór nad rozwojem i kierunkiem hodowli zapobiegający przenoszeniu genów
letalnych w poszczególnych liniach.
  e) współpraca  z  organizacjami  zagranicznymi  i  krajowymi,   które  zajmują  się
prowadzeniem działań na rzecz propagowania i udoskonalania rasy.
  f)  organizowanie  wystawy  klubowej  minimum  raz  w  roku  po  wcześniejszym  

uzyskaniu zgody Z.G. PKK
 g) organizowanie pokazów dotyczących pielęgnacji rasy przy wystawach PKK.
    h)  udział w wystawach i imprezach kynologicznych organizowanych przez PKK lub
organizacji z nią współpracujących .
  i)  składanie  wniosków  do  Z.G.  PKK   dotyczących  zagadnień  związanych  z  

rozwojem rasy owczarek niemiecki. 
   j)  podejmowanie i przekazywanie  Z.G.  PKK  uchwał dotyczących  Klubu w celu  

weryfikacji ich pod kątem zgodności z przepisami Klubu.
                                                       

    § 5

                                                       
Członkowie Klubu

1.  Członkiem Klubu może zostać każdy, kto:
      a)  posiada owczarka niemieckiego , z rodowodem PKK lub innej organizacji
kynologicznej uznawanej przez PKK.
      b) jest koneserem i miłośnikiem rasy,  należy do PKK lub organizacji kynologicznej
uznawanej przez PKK.
      c)  ma na bieżąco uregulowaną składkę członkowską Klubu  niezależnie od składki
członkowskiej w PKK lub innej organizacji kynologicznej uznawanej przez PKK.     
     d) osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą zostać członkiem Klubu za zgodą
rodziców lub opiekunów.  

2.  Rezygnacja z członkostwa  w Klubie  może nastąpić z powodu: 



     a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu.
   b)  skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składki przez okres dłuższy  

niż12 miesięcy.
     c) śmierci.
     d) nieprzestrzegania regulaminu Klubu.
     e) działania na szkodę Klubu.                                 
    f)  rezygnacja lub ustanie członkostwa w Klubie nie jest jednoznaczne z ustaniem  

członkostwa w PKK lub innych organizacji   kynologicznych uznawanych przez
PKK. 

§ 6

Władze Klubu

        
1. Władzami Klubu są:
    a) Zgromadzenie Członków Klubu
    b) Zarząd Klubu ( od 1 do 3 osób)
2.W przypadku Zarządu Klubu składającego się co najmniej  z 3 osób,  na zebraniu
zalożycielskim konstytuuje się Prezydium Zarządu.
3. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.

&7

Zarząd Klubu 

1.Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu dbając o przestrzeganie prawideł hodowli  i
wystaw  oraz  nadzorując  kierunki  rozwoju  rasy  –  ich  zgodności  z  obowiązującymi
regulaminami, obowiązującymi standardami kynologicznymi i Kodeksem Etyki.
2.Składa corocznie sprawozdanie ze swojej  działalności  na  zgromadzeniu
sprawozdawczym lub sprawozdawczo - wyborczym.
 
            a)  Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi   

absolutorium.
        b) Sprawozdanie z działalności Klubu jest przesyłane do Zarządu Głównego  

PKK.
3.Posiedzenia  Zarządu  Klubu  odbywać  się  będą  zgodnie  z  potrzebami,  jednak  nie
rzadziej  niż 1 raz w roku.

&8



Pozostałe

1. Struktura terytorialna Klubu jest ustalana i powoływana przez Klub na Zgromadzeniu
Członków Klubu i zatwierdzona przez Z.G. PKK.
2. Siedziba Klubu zostaje określona na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu.
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1. Na pierwszym Zgromadzeniu Wyborczym władze Klubu opracowują
 Regulamin  Wewnętrzny Klubu,  który obowiązuje  po zatwierdzeniu  go przez  

Z.G. PKK.
  

&10

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Z.G. PKK.

&11

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Z.G. PKK z dnia.................
i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.
        


