
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób 
uzdolnionych artystycznie „MusicALL””, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest 
Stowarzyszeniem. 

1.a. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie „MusicALL””

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rudzie Śląskiej

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia

4.a. Zarząd Stowarzyszenia zostaje powołany przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenie zwykłą większością głosów.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 
regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, dotacji, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Stowarzyszenie może posługiwać się logo, które zostanie zatwierdzone przez Zarząd 
Stowarzyszenia.

10. Cele Stowarzyszenia to: 

10.a. Wspieranie ludzi uzdolnionych aktorsko, tanecznie i wokalnie

10.b. Wzbogacanie kultury o młodych wykonawców i produkcje teatralne

10.c. Profesjonalne kształcenie pod kątem pracy w produkcjach musicalowych 

10.d. Realizacja funkcji zrzeszającej osoby uzdolnione artystycznie

11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

11.a. Organizację zajęć teatralnych, tanecznych i wokalnych

11.b. Tworzenie autorskich produkcji teatralno - muzycznych

11.c. Wystawianie spektakli na scenach teatrów w Polsce i zagranicą 

11.d. Regularne spotkania-organizacja zajęć dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniu

12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem 

12a. Członkiem stowarzyszenia może być osoba małoletnia - za zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego, który to podpisując wniosek członkostwa i regulamin przejmuje obowiązek 
uiszczania opłat członkowskich w imieniu małoletniego. 

13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 
30 dni od daty złożenia podpisanego wniosku oraz regulaminu przez osobę zainteresowaną 
lub w przypadku osób małoletnich również przez rodzica/opiekuna prawnego. 

13a. Wniosek dołączony do regulaminu powinien zawierać informacje o osobie, która ubiega 
się o członkostwo w stowarzyszeniu, w przypadku małoletnich również dane rodzica lub 
opiekuna prawnego oraz podpis osoby uprawnionej do podjęcia takiej decyzji.
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13b. Wniosek członkostwa zostanie opracowany i zatwierdzony przez Zarząd 
Stowarzyszenia 

14. Członek ma prawo: 

14.a. Uczestniczyć w spektaklach realizowanych przez stowarzyszenie

14.b. Uczestniczyć w sesjach nagraniowych realizowanych w studiach nagrań

14.c Aktywnie uczestniczyć w produkcjach realizowanych przez stowarzyszenie

14.d. Uczestniczyć w akcjach promujących stowarzyszenie

15. Członek obowiązany jest do: 

15.a. Regularnego uczestniczenia w organizowanych zajęciach 

15.b. Regularnego uiszczania opłat członkowskich zgodnie z ustaleniami wniosku o 
członkostwo w stowarzyszeniu

15.c. Przestrzegania regulaminu stowarzyszenia 

16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

16.a. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia

16.b. Naruszenia zasad związanych z regulaminem na mocy decyzji Zarządu 
Stowarzyszenia

16.c. Działanie na szkodę stowarzyszenia na mocy decyzji  Zarządu Stowarzyszenia

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

18. Władzami Stowarzyszenia są: 

18.a.Walne Zebranie Członków

18.b. Zarząd Stowarzyszenia.

19. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia oraz dwóch członków 
Zarządu.

20. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:

20.a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

20.b. Zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu

20.c. Określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu

20.d. Kierowanie pracami Zarządu

20.e. Wyznaczanie, ocenianie i rozliczanie wykonania zadań przez poszczególnych 
członków Zarządu

20.f. Koordynacja pracy Członków Zarządu

21. Kompetencje Członków Zarządu

21.a. Wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach

21.b. Wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Prezesa i/lub Zarząd 
Stowarzyszenia
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22. Osoby powołane do Zarządu Stowarzyszenia są w pełni odpowiedzialne za realizację 
założeń stowarzyszenia oraz stwarzanie warunków ułatwiających ich realizację. 

23. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rezygnacji osoby obejmującej
stanowisko, lub z powodu innego niż rezygnacja, następuje w drodze kooptacji. 

23.a. Osoba zostanie powołana do Zarządu Stowarzyszenia przez pozostałe osoby należące
do Zarządu na mocy uchwały, która na najbliższym posiedzeniu powinna zostać 
zatwierdzona również przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

24. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności minimum dwóch osób należących do Zarządu. 

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

26. Umowy oraz wszelkie inne dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes 
Stowarzyszenia.

26.a. W sytuacjach losowych uniemożliwiających złożenie podpisu przez Prezesa, działania 
te może wykonać osoba należąca do Zarządu Stowarzyszenia.

27. Walnym Zebraniem Członków  kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez
uczestników Walnego Zebrania. 

28. Walne Zebranie Cz³onków zwo³uje osoba naleæ¹ca do Zarz¹du Stowarzyszenia lub 
minimum ½ osób naleæ¹cych do Stowarzyszenia

29. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia jest bezterminowa, obowiązuje do rezygnacji osób 
obejmujących w nim stanowiska lub odwołania członka z danego stanowiska.

30. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zarząd 
Stowarzyszenia, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, 
większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. 

31. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 

31.a. Organizacja techniczna zajęć i miejsca ich odbywania się 

31.b. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami/organizacjami w zakresie tworzenia 
produkcji teatralno-muzycznych

31.c. Prowadzenie lub zlecanie prowadzenia księgowości oraz dokumentacji związanych z 
prowadzeniem stowarzyszenia

31.d. Pobieranie opłat członkowskich

31.e. Dysponowanie środkami stowarzyszenia 

31.f. Zlecanie prac związanych z aktualnymi przedsięwzięciami 

32. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przy obecności i za zgodą wszystkich osób 
może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków 
finansowych Stowarzyszenia. 

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 
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