REGULAMIN
Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej
OKATiK
działającego przy Polskim Związku Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 1
z dnia 26 stycznia 2007r.
(ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Prez. ZO nr 1 z dnia 29 stycznia
2009r.)

Rozdział I
Nazwa i teren działania
§1
Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej powstał z inicjatywy
członków PZN, na bazie społecznie prowadzonej od kilku lat działalności
kulturalnej w Okręgu Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku
Niewidomych.
§2
Działając na podstawie niniejszego regulaminu Klub zwany dalej
„OKATiK” jest klubem działającym przy Okręgu Kujawsko-Pomorskim
PZN, którego siedziba mieści się w Bydgoszczy przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 33.
§3
Zasięg działania Klubu obejmuje teren Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Związku Niewidomych.
§4
Klub OKATiK opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Nie posiadając osobowości prawnej działa w ramach struktur
organizacyjnych PZN, który tę osobowość prawną reprezentuje,
zachowując samodzielność działania w ramach niniejszego regulamin.
§5
Klub może posiadać w użytkowanie majątek ruchomy i nieruchomy.
Dla realizacji zadań Klub może tworzyć fundusz, na który składają się:
dotacje, dobrowolne wpłaty członków, fundusze darowane przez osoby
prywatne lub instytucje. Środki wypracowane przez Klub, dotacje,
darowizny i subwencje na działalność kulturalną będą przeznaczane w
całości na cele Klubu.

§6
Klub OKATiK może, od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu powołującej Klub, używać podłużnej pieczęci wskazującej nazwę i adres
Klubu o treści: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski,
Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK”.

Rozdział II
Cele i zadania Klubu
§7
Celem Klubu „OKATiK” jest:
- rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących;
- upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji przez sztukę;
- propagowanie wzajemnego wspierania się członków Klubu;
- integrację z innymi środowiskami twórczymi;
- kształtowanie w społeczeństwie właściwej postawy i zachowań
sprzyjających wzajemnej integracji;
- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej
osób niewidomych.
§8
Klub realizuje swoje cele poprzez::
- organizowanie comiesięcznych spotkań
- aktywne włączanie się w pracę Klubu sekcji tematycznych związanych
z kierunkiem prowadzonej działalności;
- uczestniczenie w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich,
organizowanych przez Polski Związek Niewidomych a także przez inne
związki i organizacje propagujące działalność artystyczną;
- pomoc twórcom w rozwiązywaniu ich problemów związanych z
działalnością artystyczną;
- dostosowanie form pracy dla ludzi młodych i starszego pokolenia.

Rozdział III
Członkowie i władze Klubu „OKATiK”
§9
Klub „OKATiK” zrzesza:
- członków Polskiego Związku Niewidomych Okręgu KujawskoPomorskiego zainteresowanych działalnością kulturalną i artystyczną.
§10
Działalnością klubu kieruje prezes wybrany przez Społeczną Radę Klubu
i powołany uchwalą Prezydium ZO.
§11
W skład Społecznej Rady Klubu wchodzą przedstawiciele
poszczególnych sekcji (każda sekcja wybiera 1 przedstawiciela) raz na
dwa lata
§12
Regulamin Klubu realizuje cele i zadania Polskiego Związku
Niewidomych szczególnie w zakresie rehabilitacji społecznej osób
niewidomych i słabo widzących.
§13
Klub działa zgodnie ze Statutem PZN i realizuje uchwały Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego.
§14
W sprawach rozliczeń finansowych i prac merytoryczno-technicznych
pomocy Klubowi udziela wyznaczony pracownik Okręgu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§15
Powołanie i rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały
prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN.

§16
Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek
Społecznej Rady Klubu OKATiK, bądź Zarządu Okręgu KujawskoPomorskiego PZN.
§17
W sprawach nie ujętych w regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa, Regulamin Okręgu Kujawsko-Pomorskiego oraz Statut PZN.

