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 Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego 
„Silesia Die Roten Fans Official FC Bayern fan club” 

 
 Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stowarzyszenie Zwykłe nosi nazwę „Silesia Die Roten Fans Official FC Bayern fan club”,  
w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest „Stowarzyszeniem”.  
 

§ 2 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
nieposiadającym osobowości prawnej. 

 
§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

 
Teren działania i siedziba 

§ 4 
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
§ 5 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jastrzębie-Zdrój. 
 

Cele stowarzyszenia 
§ 6 

Cele Stowarzyszenia to: 
1. pełnienie roli fanklubu drużyny piłki nożnej FC Bayern München, 
2. integracja sympatyków FC Bayern München, 
3. propagowanie dobrego imienia i sukcesów FC Bayern München, 
4. nawiązywanie współpracy z fanklubami i kibicami z terenu całego kraju, 
5. pielęgnowanie tradycji kibiców FC Bayern München, 
6. promocja miejscowości w których mieszkają członkowie Stowarzyszenia, 
7. działalność charytatywna. 

 § 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. organizacja wyjazdów na mecze, treningi, prezentacje klubu FC Bayern München, 
2. wspólne kibicowanie klubowi FC Bayern München, 
3. organizowanie dla członków Stowarzyszenia zawodów z nagrodami, w takich dyscyplinach, 

jak np. piłka nożna, squash, kręgle, siatkówka, 
4. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia z kibicami pozostałych Fan Klubów, 
5. organizowanie imprez integracyjnych, 
6. organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym w zakresie kultury fizycznej, 
7. organizowanie i udział w imprezach i akcjach o charakterze charytatywnym. 

 
Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8 
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 
zamieszkała lub związana w innych sposób z woj. śląskim.  
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§ 9 

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od 
daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków oraz członka 
Zarządu. 

§ 10 
Członek ma prawo: 

1. udziału w akcjach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2. swobodnego wyrażania myśli nienaruszających norm i zasad kultury i życia społecznego, 
3. nabywania oficjalnych gadżetów Fanklubu po kosztach ich produkcji z uwzględnieniem 

kosztu wysyłki, 
4. proponowania różnych akcji oraz projektów, 
5. otrzymywania w pierwszej kolejności informacji o akcjach i projektach Fanklubu, 
6. korzystania z rabatów zgodnych z regulaminem fanklubu w fan-shop: 

https://fcbayern.com/shop/en/, 
7. do pierwszeństwa kupna biletów po cenie proponowanej przez FC Bayern München. 

 
§ 11 

Członek obowiązany jest do:  
1. przestrzegania poniższego Regulaminu 
2. kulturalnego zachowywania się wobec innych Członków i sympatyków Stowarzyszenia 
3. prezentowania wysokiej kultury osobistej, 
4. dołączenia do grupy Zadeklarowanych Członków Stowarzyszenia na profilu Facebook nie 

krócej niż 30 dni od zaakceptowania e-mail FC Bayern München, 
5. kreowania dobrego imienia Stowarzyszenia oraz dobrego imienia klubu FC Bayern München 
6. aktywnego udziału w życiu Stowarzyszenia, 
7. niewykorzystywania Stowarzyszenia w celach zarobkowych, 
8. niewykorzystywania logo Stowarzyszenia bez zgody Zarządu, 
9. opłacania składek członkowskich. 

    
§ 12 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. rezygnacji członka, 
2. śmierci członka, 
3. rozwiązania Stowarzyszenia, 
4. wykluczenia lub skreślenia z listy członków przez Zarząd, na skutek nieprzestrzegania 

Regulaminu, niepłacenia składek za okres 6-ścio miesięczny lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia, po bezskuteczności odwołania. 

 
§ 13 

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków  
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie 
w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 
Władze Stowarzyszenia 

§ 14 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
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§ 15 
1. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Za wyjątkiem 
sytuacji określonych w § 16 pkt. 6-10, kiedy wymagana jest obecność i zgoda wszystkich 
członków Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie 
stanowi inaczej. 

 
§ 16 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in: 
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,  
2. wybór i odwołanie Zarządu, 
3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa,   
4. uchwalanie zmian regulaminu,  
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia, 
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego, 
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, 
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki, 
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do 

długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy, 
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość  

10 000 zł. 
 

§ 17 
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub 1/3 członków 
Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

 
Zarząd 

§ 18 
1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybieranego przez Zebranie Członków na  

5-letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i wiceprezesów. 
3. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 
b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, 
c. zwoływanie zebrania członków, 
d. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa, 
e. współpraca z klubem FC Bayern München. 

4. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody 
wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności: 
a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 
b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 
c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 
d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy 

poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy, 
e. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 
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Majątek stowarzyszenia 
§ 19 

 
1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

a. składek członkowskich, 
b. dotacji, 
c. darowizn, 
d. zbiórek publicznych, 
e. spadków, zapisów, 
f. dochodów z majątku stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 20 
Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie 
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do 
głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa 
przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 

 
§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - 
Prawo o Stowarzyszeniach. 
 

*** 
 


