Załącznik do Uchwały Nr 10/V/2017 Zarządu KSS „OBROŃCA” z dnia 13.07.2017 r.

REGULAMIN
Zespołu Kolekcjonerów broni i militariów
przy Klubie Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie
Zespół działa na podstawie § 9 Statutu

I. Cele działania zespołu:
1. Upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów.
2. Popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni
kolekcjonerskiej i historycznej.
3. Popularyzacja wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności
kolekcjonerskiej.
4. Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich
opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu.
5. Wspieranie członków Zespołu w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów
militarnych i historycznych.
6. Wspieranie członków Zespołu w zakresie kolekcjonowania broni dawnej i nowej, pamiątek
historycznych i pogłębiania wiedzy.
7. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Zespołu, organizowanie i udział w
aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej.
8. Organizowanie spotkań, prelekcji, prezentacji i pokazów.
9. Koordynacja działań członków Zespołu;.
10. Kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów.
11. Organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o kolekcjonerstwo.
12. Kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów.
II. Skład Zespołu:
1) Kierownik – koordynator
2) Zastępca
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III.

Zadania Zespołu:

1) Prowadzenie ewidencji zbiorów oraz tematykę zbiorów będących posiadaniu
kolekcjonerów zrzeszonych w Zespole.
2) Organizowanie wystaw kolekcji broni i militariów podczas zawodów strzeleckich oraz
innych przedsięwzięć wg harmonogramu oraz wskazań i ustaleń uzgodnionych z
członkiem klubu - kolekcjonerem. Tematyka, czas trwania i zmiany wystawy będą
ustalane indywidualnie dla każdej akcji.
3) Organizowanie spotkań, prelekcji, prezentacji i pokazów. Dokumentowane fotograficznie
wraz z opisem i zamieszczane na stronie internetowej Klubu.
4) Wykonanie stałej ekspozycji militariów w siedzibie stowarzyszenia.
5) Na stronie internetowej klubu w zakładce „Kolekcjoner” zamieszczenie informacji o celu
powołania oraz organizacji Zespołu kolekcjonerów. Umieszczane również wpisów
dokumentujących działalność, wystawy itp. oraz artykuły autorstwa członków zespołu,
na tematy związane z militariami, historią broni itp., publikowane w cyklu miesięcznym.
6) Dokumentowanie fotograficznie wraz z opisem spotkań, prelekcji, prezentacji i pokazów
i zamieszczane na stronie internetowej Klubu.
7) Informowanie kolekcjonerów o planowanych działaniach Zespołu i zapraszanie do
udziału w przygotowaniu oraz realizacji zadań.
8) Składanie sprawozdania rocznego z działalności Zespołu do Zarządu Klubu.
IV.

Finansowanie działań Zespołu

1) Koszty działań Zespołu pokrywane będą ze składki kolekcjonerskiej oraz środków
pozyskanych od sponsorów na realizowane działanie.
2) Wydatkowanie środków finansowych realizowane jest po uzyskaniu akceptacji Zarządu
Klubu.

