REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BOBSLEI i SKELETONU
§1
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i obraduje w oparciu
o Statut Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu oraz niniejszy regulamin.
§2
1. Kadencja Walnego Zgromadzenia Delegatów trwa 4 lata.
2. Wyboru delegatów dokonują członkowie zwyczajni, zgodnie z ordynacją wyborczą
przewidzianą w par.15 Statutu Związku.
3. W Walnym Zgromadzenia uczestniczą:
1) delegaci członków zwyczajnych– z głosem stanowiącym,
2) członkowie organów Związku, członkowie honorowi o ile nie uzyskali mandatu
oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście- z głosem doradczym.
§3
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne w przypadku prawidłowości jego
zwołania i uczestnictwa w nim:
a) w pierwszym terminie co najmniej 50% uprawnionych delegatów,
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.
2. Ważność obrad stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności
delegatów.
3. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Delegaci głosują przez podniesienie mandatu. Wszystkie wyniki głosowania oblicza
Przewodniczący Zgromadzenia.
§4
1. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, dokonuje wyboru władz Związku:
- Zarządu w ilości od 3-7 osób, w tym Prezesa, wiceprezesa i skarbnika
- Komisji Rewizyjnej w ilości 3 osób.
2. Kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i do Komisji Rewizyjnej zgłaszają
członkowie zwyczajni na co najmniej 30 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§5
3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybrany spośród
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym.
§6
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru spośród osób uczestniczących w Walnych
Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym sekretarza oraz następujących Komisji:
a) Mandatowo- Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
2. Kandydatów do pracy w poszczególnych Komisjach proponuje Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia.

§7
1. W przypadku wyborów tajnych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze
umieszczając na nich w kolejności alfabetycznej zaproponowanych przez Zgromadzenie
kandydatów – osobno do Zarządu, osobno do Komisji Rewizyjnej.
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§8
Delegaci zobowiązani są do skreślenia co najmniej tylu kandydatów, ilu zgłoszono ponad
ustaloną ilość członków władz.
Lista wyborcza ze wszystkimi skreśleniami lub bez odpowiedniej ilości skreśleń jest
nieważna.
W przypadku wyborów jawnych głosowanie przeprowadza Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia.
Za wybrane do władz Związku uznaje się te osoby, które w kolejności uzyskały największą
liczbę głosów.
Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i odczytuje go
uczestnikom Zgromadzenia.
§9
Wszystkim uczestnikom obrad przysługuje prawo głosu i zgłaszania wniosków po
uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego Zgromadzenia i uzyskania od niego
potwierdzenia prawa zabrania głosu.
Przewodniczący Zgromadzenia władny jest określić maksymalny czas trwania jednego
wystąpienia. Przysługuje mu prawo odstępstw od tej zasady dla wzbogacenia treści
Zgromadzenia i poszerzenia problematyki obrad.
Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom i w sprawach
formalnych.
Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu głosowania lub prowadzenia
obrad, a w szczególności przerwania dyskusji ograniczenia czasu trwania wystąpienia,
zarządzenia przerw.
Delegaci i zaproszeni goście, którzy ze względu na przedłużanie się obrad nie będą mogli
wziąć udziału w dyskusji, swoje wystąpienie mogą przedstawić na piśmie do protokołu.

§ 10
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
protokołowane przez sekretarza Zgromadzenia.
2. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§ 11
1. Każdy delegat obowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu, porządku i
dyscypliny obrad.
2. Sprawy nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zgromadzenie.
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