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2 Regulamin RADY PROGRAMOWEJ Towarzystwo Rowerowe CALISIA BIKE 

 

 
 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin został przygotowany przez Zarząd Towarzystwa Rowerowego CALISIA BIKE 

na podstawie & 32 Statutu Towarzystwa Rowerowego CALISIA BIKE. 

2. Organem wewnętrznym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Towarzystwa Rowerowego 
CALISIA BIKE (w skrócie: Rada) do której zadań należy: 

a) planowanie i realizacja imprez turystycznych 
b) przyjmowanie wniosków (propozycji) członków Stowarzyszenia o planowanych imprezach 

turystycznych  
c) przyjmowanie harmonogramu imprez turystycznych na kolejny rok (po ich akceptacji 

przez Zarząd Stowarzyszenia), który zostaje przedłożony najbliższemu Walnemu 

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia do wglądu. 
d) uzupełnianie lub modyfikacja ww. harmonogramu – za uprzednią zgodą Zarządu 

Stowarzyszenia 
e) koordynowanie działań Stowarzyszenia w ramach zaplanowanych imprez turystycznych  

f) wyznaczanie na każdą imprezę turystyczną osoby odpowiedzialnej za jej realizację i 

przebieg – działającej w imieniu Stowarzyszenia 
g) udzielanie wsparcia w działaniach podejmowanych przez ww. osoby  

h) współdziałanie z organami Stowarzyszenia 
3. Rada składa się maksymalnie z 9 członków przy czym koordynują oni imprezy turystyczne w 

ramach m.in. następujących sekcji: eventowej, tandem, off-road MTB, miejskiej, triathlonowej, 
skautów rowerowych, trekkingowej itp.  

4. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. Zasady wyboru i kadencji oraz pozostałych 

związanych z tym reguł obowiązują odpowiednio do przepisów dotyczących Zarządu. 
5. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Rady, uchwala Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwa 

Rowerowego CALISIA BIKE. 
6. RADA działa na podstawie: 

a) Uchwały Zarządu 

b) Uchwał Rady i niniejszego regulaminu. 
 
 

§ 2 

SKŁAD I TRYB POWOŁANIA I ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY 

 
1. RADA składa się z maksymalnie 9 Członków. 

2. Członkiem Rady może zostać wyłącznie członek Stowarzyszenia.  
3. Za organizację pracy Rady odpowiedzialny jest Zarząd.  

4. Członkowie Rady samodzielnie wyznaczają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, którego 
zadaniem jest raportowanie i stała współpraca z Zarządem. 

5. W każdym czasie Członek Rady, może złożyć wniosek z rezygnacją z pełnienia tej funkcji. 

Wniosek składany jest do Zarządu. Rezygnacja z bycia Członkiem RADY nie powoduje utraty 
członkostwa w Stowarzyszeniu. 

6. Kadencja członków Rady trwa tyle ile kadencja Zarządu, przy czym zmiana składu Zarządu w 
trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu, może ale nie musi oznaczać końca pracy członków Rady. 

Decyzję taką podejmuje Walne a w przypadku braku decyzji Zarząd, na wniosek Członka Rady.  

7. Podczas każdego zebrania Walnego Zgromadzenia, Walne może podjąć decyzję o zmianie 
Członka, Członków Rady. 

8. Walne Zgromadzenie może usunąć Członka Rady na jego wniosek lub w przypadku działania na 
szkodę Towarzystwa Rowerowego CALISIA BIKE. Decyzja Walnego jest ostateczna.    

9. Jeżeli Walne nie wybierze Członków Rady, lub członkowie nie zbierają się i nie podejmują prac - 
funkcję Rady przejmuje Zarząd. W takim przypadku Przewodniczącym Rady zostaje Prezes 

Zarządu lub jeden z członków Zarządu wybierany uchwałą Zarządu.  
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§3 
ORGANIZACJA PRACY RADY 

 
1. RADA działa kolegialnie i podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. 

2. Pracą RADY, kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wyznaczona osoba przez 

Zarząd.  
3. Posiedzenia RADY odbywają się w miarę potrzeb, minimum 1 raz w roku. 

4. Data posiedzenia Rady wyznaczana jest przez Przewodniczącego lub Prezesa Zarządu.  
5. W każdym posiedzeniu RADY mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.  

6. RADA posiada kworum do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim minimum dwóch 
Członków RADY. 

7. Głosowania w trakcie obrad RADY są jawne. 

8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równego rozkładu decyduje głos 
Przewodniczącego. 

9. Podjęte uchwały podpisywane są przez wszystkich obecnych Członków RADY. 
10. Posiedzenia RADY są protokołowane. Protokoły winne zawierać datę, nazwiska Członków 

RADY i innych osób obecnych na posiedzeniu, krótki przebieg dyskusji i treść podjętych 

uchwał. Do protokołowania wyznaczana jest osoba z obecnych Członków RADY. Protokoły z 
posiedzeń podpisywane są przez Przewodniczącego.  

11. Członkowie RADY nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w RADZIE  
12. Koszty organizacji pracy spotkań RADY pokrywane są z budżetu Towarzystwa Rowerowego 

Calisia BIKE. 
 

 

§4 
ZGŁASZANIE PROPOZYCJI RAJDÓW 

 
1. Propozycje wydarzeń, rajdów może zgłosić, każdy z członków Stowarzyszenia. 

2. Zgłoszenie z opisem  planowanego wydarzenia, rajdu odbywa się na specjalnie 

przygotowanym szablonie/formatce, który stanowi – załącznik 1 do Regulaminu Rady. 
3. Propozycje zgłaszane są do Przewodniczącego RADY w formie pisemnej lub elektronicznej (wg 

szablonu).  
4. Propozycje rajdów ogłaszane jako oficjalne wydarzenia CALISIA BIKE obejmuje rajdy 

organizowane przez Zgłaszającego nazywanego/nej Organizatorem/Komandorem lub takie, 

których organizacja leży po stronie zespołu Towarzystwa Rowerowego CALISIA BIKE. 
5. Propozycje mogą być zgłaszane przez cały rok. Przy czym propozycje na rok następny 

przyjmowane są na minimum dwa tygodnie przed jesiennym Walnym Zgromadzeniem.  
6. Rada z zebranych propozycji wybiera i ustala oficjalny harmonogram/kalendarz rajdów 

CALISIA BIKE, który po akceptacji przez Zarząd, publikowany jest na stronie 
www.calisiabike.pl, w mediach społecznościowych i innych mediach. 

 

 
§5 

ZGŁASZANIE RAJDÓW W KTÓRYCH UDZIAŁ JEST PŁATNY 
 

1. Rajdy w których udział jest odpłatny, składka za udział w takim rajdzie, przeznaczana jest w 

100% na pokrycie kosztów organizacji rajdu tym m.in. na pokrycie kosztów: wyżywienia, 
noclegów i transportu (jeżeli jest taka informacja) i innych atrakcji dla uczestników 

przewidzianych w rajdzie.  
2. Za Rajdy, które zostały wpisane do kalendarza oficjalnych rajdów CALISIA BIKE - 

organizowane indywidualnie przez Zgłaszającego - w których udział jest odpłatny, składka na 
pokrycie kosztów organizacji takiego rajdu, dokonywana jest w sposób zaproponowany przez 

Zgłaszającego/Komandora rajdu. W tym przypadku Towarzystwo nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności z tego tytułu.   
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3. Za Rajdy organizowane przez Towarzystwo CALISIA BIKE - w których udział jest odpłatny -  
składka na pokrycie kosztów organizacji takiego rajdu, dokonywana jest na konto bankowe 

Towarzystwa CALISIA BIKE. 

4. Członkowie Towarzystwa CALISIA BIKE, zaangażowani w organizację rajdu działają społecznie 
i nie mogą otrzymać wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Organizator może zainteresować sponsorów, partnerów lub pozyskać inne wsparcie, tak aby 
zmniejszyć lub w ogóle wykluczyć odpłatność. W przypadku pozyskania Partnera lub Sponsora 

danego rajdu, Sponsor lub Partner może otrzymać status oficjalnego Sponsora lub Partnera 
Towarzystwa Rowerowego CALISIA BIKE i taka osoba lub podmiot za jego zgodą może być 

promowana na stronach informacyjnych Towarzystwa.  

 
 

§6 
STANDARDY ORGANIZACYJNE RAJDÓW 

 

1. Każdy organizowany rajd promowany przez Towarzystwo CALISIA BIKE, musi mieć 
przygotowany regulamin rajdu. Regulamin przygotowuje Organizator wg wzoru 

zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa CALISIA BIKE. 
2. Organizator/Komandor rajdu jest odpowiedzialny za całość spraw technicznych i 

organizacyjnych związanych z rajdem, w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń, rezerwacji 
niezbędnych do realizacji danego wydarzenia.  

3. Organizator odpowiada za kontakt z uczestnikami, informowanie o zmianach,  wymogach, 

ograniczeniach obowiązujących podczas rajdu.  
4. Jeżeli rajd nie został wystarczająco wcześnie odwołany, to obowiązkiem Komandora jest 

osobiste stawienie się podczas startu w dacie i miejscu danego rajdu. Jeżeli Komandor we 
własnej osobie nie może stawić się na miejscu zbiórki, musi wyznaczyć zastępcę, który 

przejmuje pełne obowiązki Komandora. O tym fakcie organizator bezzwłocznie powinien 

poinformować Zarząd. 
5. Rajd ogłoszony jako oficjalne wydarzenie CALSIA BIKE z podaną datą i godziną startu, może 

zostać odwołany na max dwa tygodnie przed  data startu, tylko z ważnych powodów działania 
siły wyższej. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczne poinformowanie 

uczestników o zmianach. Rażący brak staranności i nieodpowiedzialne zachowania może 

skutkować usunięciem ze stowarzyszenia.     
6. Udział w każdym rajdzie poprzedzony jest formalnym zgłoszeniem i podpisaniem regulaminu 

rajdu. Jeżeli inaczej nie określono osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod 
opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Nie trzeba być członkiem CALISIA BIKE, aby uczestniczyć w rajdach Towarzystwa.  
8. Jeżeli Organizator zgłosi taką potrzebę, to rejestracja zgłoszeń/udziału w wydarzeniach/ 

rajdach może być uruchomiona online i promowana na stronie www.calisiabike.pl i w mediach 

społecznościowych. W tym celu Organizator przesyła informacje, które mają być zamieszczone 
na stronach oraz grafikę lub zdjęcia temu towarzyszące, na adres towarzystwo@calisiabike.pl. 

9. Zgłoszenia na rajdy należy przesyłać do Komandora danego rajdu i na adres email lub telefon 
wskazany w ogłoszeniu. Zgłoszenie można również wysłać  na email: 

towarzystwo@calisiabike.pl podając nazwę imprezy i swoje dane kontaktowe. Zgłoszenie takie 

przekazywane jest niezwłocznie do Organizatora, który zobowiązuje się do kontaktu ze 
Zgłaszającym.  

10. Organizator - Komandor rajdu, może skierować prośbę do Zarządu Towarzystwa Rowerowego 
CALISIA BIKE celem wsparcia organizacyjnego i finansowego. Jednakże wsparcie finansowe 

może dotyczyć tylko rajdów bezpłatnych i jest uzależnione od posiadanych środków. Decyzja o 
wsparciu finansowym, musi mieć formę uchwały Zarządu.   
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11. Towarzystwo Rowerowe CALSIA BIKE w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
żadnego z uczestników rajdów, nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Każda osoba, która bierze 

udział w rajdzie, robi to na własną odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym 
zakresie. 

12. Dane osobowe uczestników rajdów podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych 
osobowych. Organizator i Towarzystwo Rowerowe CALSIA BIKE gromadzi dane osobowe 

uczestników. tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu 
zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych. 

13. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym CALISIA BIKE jest jednoznacznie z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie wizerunku na fotografiach wykonanych podczas rajdu rowerowego. 
Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem 

dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach, sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, 
stronach internetowych klubu i partnerów. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiany regulaminu dokonuje Zarząd w formie uchwały.  

2. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 
Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 25.01.2021r. 


