REGULAMIN
DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO "SENSO"
działającego przy Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu
§1
1. Dyskusyjny Klub Filmowy „Senso” zwany jest w dalszej części regulaminu Klubem.
2. Terenem działalności Klubu jest miasto Zamość.
3. Siedzibą Klubu jest Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.
§2
1. Opiekę nad Klubem w sprawach organizacyjnych, merytorycznych i finansowych sprawuje
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.
§3
1. Klub zrzesza miłośników sztuki filmowej.
2. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
3. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską,
osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców. Wzór deklaracji członkowskiej określa Rada Klubu,
jest on dostępny na stronie internetowej www.stylowy.net
§4
1. Cele i formy działania Klubu:
a/ szerzenie kultury filmowej,
b/ projekcje utworów filmowych o wysokich walorach artystycznych, poprzedzanych
prelekcją i zakończonych dyskusją,
c/ spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmu, ludźmi sztuki i nauki,
d/ imprezy otwarte popularyzujące wartościowe zjawiska i treści filmowe,
e/ organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, sesji filmowych oraz prelekcji.
2. Spotkania członków Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§5
1. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z wszelkich form działalności Klubu, np.:
a/ zakupu po preferencyjnych cenach biletów na seanse filmowe,
b/ zakupu raz na kwartał po preferencyjnych cenach biletów na seanse filmowe w ramach
DKF-u dla jednej lub dwu osób trzecich,
c/ korzystania ze zbiorów biblioteki Klubu (czasopism, książek).
§6
1. Członkowie Klubu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Klubu.
2. Członkowstwo w Klubie ustaje na wniosek członka, poprzez złożenie rezygnacji lub
skreślenie z listy członków w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech
kolejnych spotkaniach.
§7

1. Władze Klubu:
a/ Zebranie Ogólne Klubu,
b/ Rada Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Senso” zwana dalej Radą Klubu wybrana w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
c/ Zebranie Ogólne Klubu zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady
Klubu lub przedstawiciel CKF Stylowy.
§8
1. Rada Klubu składa się z 6 członków.
2. Rada Klubu wybiera spośród swoich członków:
a/ przewodniczącego,
b/ zastępcę przewodniczącego
c/ specjalistę ds. programu filmowego
d/ zastępcę spec. ds. programu filmowego
e/ spec. ds. marketingu
f/ sekretarza
3. Kadencja Rady Klubu trwa trzy lata.
4. Posiedzenia Rady Klubu zwołuje przewodniczący lub upoważniony członek Rady Klubu z
własnej inicjatywy na wniosek jednej trzeciej członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie Klubu ustaje na wniosek członka Rady lub członków Klubu.
6. Dla ważności uchwał Rady Klubu konieczna jest obecność przynajmniej trzech członków,
w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. Rada Klubu ponosi
odpowiedzialność za ogólny kierunek i działalność programową Klubu.
7. Rada Klubu działa poprzez swych członków.
§9
1. Klub składa wniosek przystąpienia do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów
Filmowych zwanej dalej Federacją, zgodny z wymogami statutu Federacji.
§10
1. Klub jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich ustalonych przez Radę
Federacji na rzecz Federacji.
§11
1. Członkowie Klubu mają prawo wyboru swojego delegata na Zjazd Federacji celem
reprezentowania stanowiska Klubu.
§12
1. Klub ma prawo wystąpić z Federacji składając wniosek wraz z protokołem zebrania
członków Klubu oraz uchwałą Rady Klubu o wystąpieniu z Federacji.
§13

1. Klub może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu, wymagana jest liczba dwóch trzecich
liczby głosów przy obecności dwóch trzecich członków Klubu upoważnionych do
głosowania.
§14
1. Uchwała Klubu w przedmiocie zmiany Regulaminu wymaga większości dwóch trzecich
głosów przy obecność dwóch trzecich członków Klubu uprawnionych do głosowania.
Zamość, 16 stycznia 2014r.

