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Regulamin W.S.I.S.K.A „Victoria”
Osoby przebywające w pomieszczeniu Klubu, obowiązane są zachować abstynencję w stosunku do
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
1. Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria”
jest samodzielnym i niezależnym Stowarzyszeniem. Swoim zasięgiem działania
obejmuje Polskę oraz inne kraje UE.
2. Działalnością Klubu kieruje Zarząd Klubu, w jego imieniu Prezes Klubu.
3. Do W.S.I.S.K.A „Victoria” w Wadowicach należeć mogą:
 Osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osoby
uzależnione czynnościowo (hazard, internet, praca itp.) trwające w abstynencji
 Osoby deklarujące wolę zachowania abstynencji.
4. Członek W.S.I.S.K.A „Victoria” ma obowiązek:
a)
b)
c)
d)

Stosować się do zapisów Statutu i Regulaminu W.S.I.S.K.A „Victoria”, wykazać
abstynencję.
Włączyć się do wszystkich prac wskazanych przez Zarząd Klubu.
Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach.
Płacić składki członkowskie wg deklaracji własnej.

5. Członek W.S.I.S.K.A „Victoria” ma prawo:
a)
b)
c)

Brać udział w zajęciach Klubu i zebraniach z głosem stanowiącym.
Korzystać z prawa wyborczego zgodnie ze statutem.
Wysuwać wnioski i postulaty wobec Zarządu w zakresie swojej rehabilitacji, oraz
wszelkiej działalności Klubu i żądać przegłosowania na ogólnym forum.
d)
Korzystać z różnych form dofinansowania udziału w organizowanych zajęciach i
imprezach do 70% wartości, jego rodzina w pierwszym stopniu pokrewieństwa do
50%
6. Obowiązki i prawa Członka Wspierającego W.S.I.S.K.A „Victoria” jak w punkcie 4 i
5 bez głosu stanowiącego w wyborach. Zadeklarować zdrowy styl życia, propagować
ideę wstrzemięźliwości alkoholowej. Propagować ochronę młodzieży przed alkoholem i
innymi środkami psycho-aktywnymi. W punkcie 5/d do 50%, jego rodzina w pierwszym
stopniu pokrewieństwa do 30%.
7. Obowiązki i prawa Sympatyka W.S.I.S.K.A „Victoria” jak w punkcie 4. Zadeklarować
zdrowy styl życia, propagować ideę wstrzemięźliwości alkoholowej. Propagować
ochronę młodzieży przed alkoholem i innymi środkami psycho-aktywnymi. W punkcie
5/d do 30%, jego rodzina w pierwszym stopniu pokrewieństwa do 15%.

8. Kandydat na Członka Klubu ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy brać udział w
społecznościach Klubowych, a po upływie tego czasu w abstynencji, może decyzją Zarządu
Klubu, zostać przyjęty w poczet członków Klubu.
Dofinansowanie na podstawie porozumienia – umowy dotacji z Urzędu Miejskiego
Wadowice dotyczą mieszkańców Gminy Wadowice –jak w pkt. 5/d.

9.Członkostwo Klubu ustaje przez:
a)
b)

Rezygnację z członkostwa na wniosek zainteresowanego.
Wykluczenie z Klubu za postępowanie niezgodne ze Statutem i Regulaminem
Klubu – o wykluczeniu decyduje ogólne zebranie członków Klubu na wniosek
Zarządu lub sądu koleżeńskiego.

 Kandydat na członka po dwukrotnym złamaniu abstynencji ma prawo ubiegać się o
przynależność do Klubu po zgłoszeniu się na leczenie.
 Członek Klubu po złamaniu abstynencji ma zapewnioną pomoc klubową, a jego
prawa członkowskie zawiesza się na okres 1 miesiąca.
 Sympatyka Klubu obowiązuje wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu.
 W spotkaniach Społeczności Klubu uczestniczą jego członkowie, oraz kandydaci związani z problemem alkoholowym.
 Każdy członek, sympatyk, kandydat, ma obowiązek zachowania norm etycznych i
międzyludzkich, oraz poszanowania godności innej osoby.
 Zebranie ogólne deleguje 2 osoby do Sądu Koleżeńskiego, w skład którego wchodzi
jeszcze 2 Członków Zarządu delegowanych przez Zarząd.
 W posiedzeniach Sądu Koleżeńskiego może brać udział Prezes lub V-ce prezes, z
głosem decydującym przy równej ilości głosów.
10. Sąd Koleżeński zajmuje się sprawami spornymi dotyczącymi funkcjonowania w
Klubie, spraw spornych między Klubowiczami.
a) Sąd Koleżeński ma prawo odrzucić wniosek o rozpatrzenie sprawy –
z uzasadnieniem, po wydaniu decyzji w głosowaniu zastosować odpowiednio:
 ostrzeżenie,
 naganę
 wniosek o zawieszenie czasowe w
prawach członkowskich,
 wniosek o wykluczenie z Klubu.
b)Decyzja Sądu Koleżeńskiego podlega zaskarżeniu do Zebrania Ogólnego,
a uzasadnione wnioski o wykluczenie z członkostwa zapadają większością głosów na
Zebraniu Ogólnym.
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