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Opolskie Centrum Kultury.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
ul. Długa 17

Klub Globtrotera 21°E/51°N
regulamin
Postanowienia ogólne
1. Klub Globtrotera 21°E/51°N działa przy Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Opolu Lubelskim będącej w strukturach Opolskiego Centrum
Kultury ul. Lubelska 30.
2. Klub tworzą osoby, które z własnej woli pragną ze względu na swoje
zainteresowania
i otwartość dążyć do poznania dorobku, historii,
osiągnięć, walorów geograficznych i turystycznych Polski jak i innych
krajów oraz dążyć do wzajemnego zbliżenia kultur, sztuki, religii narodów
i grup etnicznych.
3. Członkowie Klubu działają dla dobra Klubu Globtrotera 21°E/51°N oraz
współdziałają na zasadzie wzajemnego szacunku, zrozumienia i przyjaźni.
4. Działalność Klubu Globtrotera 21°E/51°N opiera się na dobrowolnej pracy
jej członków.
5. Klub działa na podstawie Statutu MGBP w Opolu Lubelskim i niniejszego
regulaminu.
6. Klub podlega bezpośrednio Dyrektorowi OCK, zaś nadzór merytoryczny
i opiekę nad działalnością Klubu sprawuje bibliotekarz Oddziału
Pedagogicznego MGBP.
7. Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych
organizacji zrzeszających inne Kluby o takim samym lub podobnym celu
działania.
8. Klub może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami,
instytucjami, jednostkami i stowarzyszeniami.
9. Klub może używać własnej odznaki organizacyjnej oraz logo zgodnie
z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych przez Dyrektora
OCK.
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10. Do realizacji określonych, zawartych w regulaminie celów, Klub może
powoływać zespoły robocze i tematyczne oraz za zgodą Dyrektora OCK
zlecać ich wykonanie innym osobom lub podmiotom.
11. Klub może zapraszać do współorganizacji imprez, spotkań, prelekcji itp.
wybrane osoby, organizacje, instytucje itp.
12. Klub informuje swoich sympatyków o organizowanych spotkaniach,
prelekcjach, imprezach tematycznych, zachęcając ich do wzięcia w nich
udziału.
13. Podczas spotkań, prelekcji, wyjazdów, imprez tematycznych itp.
organizowanych lub współorganizowanych przez Klub nie jest dozwolone
prowadzenie działalności politycznej, politycznej kampanii wyborczej
i innej, sprzecznej z regulaminem i nie związanej z działalnością Klubu.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania dokonane przez jego
członków w ramach prowadzonej przez nich własnej działalności.

Cele i formy działalności
Celem działalności Klubu jest:
1. Prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
zabytków i walorów krajoznawczo-turystycznych oraz promocji regionu
szerszym kręgom społeczeństwa.
2. Integracja osób zainteresowanych szerokimi formami pogłębiania wiedzy
o kulturze, sztuce, obyczajach Polski i świata.
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i wspólnego podejmowania działań
na rzecz poznawania kultury, sztuki, historii oraz walorów geograficznych i
przyrodniczych krajów Europy i innych regionów świata.
4. Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
5. Organizowanie i współorganizowanie tematycznych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych i turystycznych, itp.,.
6. Promowanie gminy Opole Lubelskie jako atrakcji turystycznej powiatu
opolskiego.

Realizacja w/w celów będzie się odbywała poprzez:
1. Organizowanie prelekcji, odczytów, spotkań tematycznych, itp.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, turystyczno krajoznawczych, wyjazdów , których celem jest szeroko pojęta integracja
społeczna i działanie na rzecz poznawania różnych kultur, społeczności
oraz ich dorobku.
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3. Współpracę z innymi klubami, organizacjami, w tym organami
administracji samorządowej, instytucjami, placówkami kultury i turystyki
oraz jednostkami o takim samym, podobnym lub zbliżonym celu
działania.

Członkostwo w Klubie oraz prawa i obowiązki członków
Członkiem Klubu może być osoba która:
1. ma ukończone 18 lat,
2. podpisała akces do Klubu podając dane personalne i dane kontaktowe do
rejestru członków, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie,
ale wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu,
3. zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i regulaminów,
wewnętrznych OCK MGBP oraz innych regulaminów i postanowień, które
ustalone zostały w celu realizacji wytyczonych przez Klub spotkań, zadań,
imprez itp.,
4. pragnie czynnie uczestniczyć i realizować cele i działania zawarte w
Regulaminie.
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. udziału w realizacji celów do jakich powołany został Klub,
2. przestrzegania Regulaminu Klubu, regulaminów wewnętrznych OCK
MGBP oraz innych regulaminów i postanowień, które ustalone zostały w
celu realizacji wytyczonych przez Klub spotkań, zadań, imprez itp.,
3. systematycznego podnoszenia wiedzy o kulturze i walorach naszego
regionu, kraju i innych krajów świata,
4. aktywnego udziału w prelekcjach, spotkaniach i wyjazdach,
Członkowie Klubu maja prawo do:
1. wywierania wpływu na to, w jaki sposób działa Klub,
2. czynnego uczestnictwa w działalności Klubu,
3. kształtowania rozwoju Klubu, zgłaszania twórczych opinii, uwag,
wniosków i propozycji dotyczących spraw związanych z działalnością
Klubu o ile nie są one sprzeczne z regulaminem i statutowymi działaniami
OCK MGBP,
4. korzystania z mienia będącego do dyspozycji Klubu,
5. odwoływania się od decyzji do Dyrektora OCK.
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Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. złożenia rezygnacji z członkostwa,
2. skreślenia z listy członków na uzasadniony wniosek członków Klubu lub
Dyrektora OCK MGBP w związku z naruszeniem postanowień niniejszego
regulaminu.
Klub na zewnątrz reprezentuje wybrany członek, członkowie lub osoba przez
nich upoważniona.
Sprawy finansowe związane z działalnością Klubu będzie prowadzić OCK.

Załącznik
Lista członków Klubu Globtrotera 21°E/51°N
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