Regulamin Klubu Kibica
„Niebiesko Biało Czerwoni”
INFORMACJE OGÓLNE
§1
1.

Organizatorem Klubu Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni” zwanego także Klubem Kibica Energa MKS Kalisz (zwanego dalej „Klubem Kibica lub „Klubem”) jest Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, kod pocztowy 62-800 Kalisz,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395315 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Klub działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klubu Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni” (zwanym dalej „Regulaminem”).
3. Klub nosi nazwę Klub Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni” a w jego strukturze wyodrębnia się dwie niezależnie działające sekcje #Volleyball oraz
#Handball.
4. Klub działa w porozumieniu z Organizatorem w celu wspierania przedsięwzięć Organizatora, oraz wspierania i dopingowania drużyn Organizatora.
5. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE
§2
1.

Członkami Klubu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

2. W imieniu osób poniżej 13. roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych działa ich przedstawiciel ustawowy. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem
życia lub częściowo ubezwłasnowolnione mogą przystąpić do Klubu jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest dokonanie przez osobę przystępującą następujących działań:
a)

prawidłowe wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.mks-kalisz.pl/klub-kibica, bądź w jego Biurze;

b) przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w deklaracji członkowskiej, o której mowa w lit. a);
c) zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu;
d) spełnienie pozostałych wymagań, o których mowa w Regulaminie;
e) opłacanie składek członkowskich;
f)

w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 2 przedłożenie w Biurze zgody przedstawiciela ustawowego.

4. Potwierdzeniem członkostwa w klubie jest wydawana przez Organizatora karta klubu (zwana dalej „Kartą Kibica” lub „Kartą”).
5. Osoba, która spełni warunki określone w ust. 3, prawidłowo zawnioskuje o Kartę i jej tożsamość zostanie przez Organizatora zweryfikowana, po
wpisaniu na Listę Członków staje się członkiem Klubu Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni” i zwana jest dalej „Członkiem Klubu”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia w prawach Członka Klubu osoby, wobec której powstanie podejrzenie, iż przekazała dane osobowe niezgodnie z prawdą. Zawieszenie następuje do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku niezastosowania się przez Członka Klubu do wezwania do wyjaśnienia lub usunięcia niezgodności zastosowanie znajduje ust. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych osobowych,, przekazanych przez Członka Klubu z dowodem tożsamości, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, Nr 2139 ze z.).
7.

W okresie zawieszenia, korzystanie z Karty Kibica oraz inne prawa Członka Klubu wynikające z niniejszego Regulaminu ulegają zawieszeniu.
W szczególności, w okresie zawieszenia Organizator zastrzega prawo odmowy sprzedaży biletów na imprezy masowe organizowane przez Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości kupowania biletów na imprezy masowe organizowane przez Organizatora na numer
Karty Kibica należący do osoby objętej zakazem wstępu na imprezy masowe, zobowiązane do powstrzymywania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, jak również osoby, wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, oraz osoby, wobec których został wydany zakaz klubowy.
9. Członek Klubu dobrowolnie wybiera sekcje do której zamierza przynależeć:
a)

#Volleyball

b) #Handball
c) #Volleyball oraz #Handball
10. Organizator może ustanawiać inne rodzaje członkostwa, zwane łącznie członkostwem kwalifikowanym, w szczególności w oparciu o staż Członka
Klubu, udział w imprezach związanych z działalnością Organizatora lub działalność związaną z popularyzacją siatkówki i piłki ręcznej.
11. Poszczególnym rodzajom członkostwa mogą być przyznane przez Organizatora przywileje, które nie uszczuplą praw pozostałych rodzajów członkostwa. O każdorazowym zakresie i czasie trwania przywilejów Organizator będzie informował na stronie internetowej Klubu.
12. Organizator może pozbawić członkostwa w Klubie osobę, która nie przestrzega Regulaminu, lub podała nieprawdziwe dane dotyczące jej osoby.
13. Członkostwo ustaje także z chwilą:
a)

upływu ważności Karty

b) śmierci Członka Klubu
c) rezygnacji przez Członka Klubu z członkostwa w Klubie
d) utraty przez Członka Klubu praw publicznych
e) niewypełniania obowiązków Członka Klubu
f)

inicjowania i prowadzenia działań szkodzącym interesom Klubu Kibica i Organizatora

g) zażywania alkoholu lub środków psychotropowych podczas meczy z udziałem drużyn Organizatora
h) wniosku innych członków (większości) Klubu Kibica, kierowanego do Zarządu Klubu Kibica

i)

utraty bytu prawnego Organizatora

j)

nieopłacanie składek członkowskich

14. W odniesieniu do Członków Klubu poniżej 18 roku życia lub całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Organizator zastrzega prawo odmowy wykonania poszczególnych czynności wynikających ze stosunku członkostwa w Klubie, jak
również prawo zwrócenia się do opiekuna prawnego danego Członka Klubu celem wyrażenia zgody na czynności Członka Klubu lub potwierdzenie
jej wykonania.
15. Osoby, co do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się
od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, jak również osoby, wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony
przez uprawnione do tego podmioty innych państw, oraz osoby, wobec których został wydany zakaz klubowy mogą być członkami Klubu, jednakże
Organizator zastrzega wobec tych osób prawo odmowy wykonania poszczególnych czynności wynikających ze stosunku członkostwa w zakresie
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Rezygnacja z członkostwa następuje jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia nadesłanego na adres korespondencyjny Organizatora, lub
na adres e-mail: klubkibica@mks-kalisz.pl Oświadczenie takie winno zawierać dane pozwalające zidentyfikować użytkownika w sposób jednoznaczny, a więc imię i nazwisko, numer karty oraz numer PESEL. Rezygnacja z członkostwa w Klubie nie wiąże się ze zwrotem wpłaconych składek
członkowskich.

CELE KLUBU
§3
1.

Celem działania Klub Kibica jest promocja drużyn Organizatora poprzez:
a)

propagowanie idei wzorowego kibicowania i zachowania podczas rozgrywek sportowych.

b) kultywowanie tradycji i historii kaliskiej siatkówki i piłki ręcznej.
c) aktywizację młodzieży w zakresie wspierania i promowania drużyn Organizatora.
d) organizację i prowadzenie dopingu podczas meczów drużyn Organizatora.
e) organizację wyjazdów na mecze drużyn Organizatora.
f)

współdziałanie oraz pomoc w organizacji imprez sportowych i przedsięwzięć Organizatora.

g) gromadzenie środków finansowych na działalność Klubu.

PRAWA CZŁONKA
§4
1.

Każdy Członek Klubu ma prawo do udziału we wszystkich formach działalności Klubu Kibica.

2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Zarządu Klubu Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni”.
3. Udziału w organizowanych wyjazdach na mecze Organizatora.
4. Korzystanie ze zniżek określonych w § 8.

OBOWIĄZKI CZŁONKA
§5
1.

Każdy członek Klubu Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni” ma obowiązek:
a)

przestrzegania Regulaminu Klub

b) identyfikowania się z nazwą i barwami drużyn prowadzonych przez Organizatora
c) czynnego uczestnictwa w życiu Klubu
d) kulturalnego zachowania w czasie rozgrywek sportowych
e) opłacania składek członkowskich.
2. Przestrzeganie obowiązków członka nadzoruje Zarząd Klubu.

KARTA KLUBU KIBICA
§6
1.

Karta wydawana jest Członkowi Klubu przez Organizatora i jest własnością Organizatora. Karta stanowi potwierdzenie członkostwa w Klubie
i uprawnia do świadczeń objętych ofertą Organizatora kierowaną do Członków Klubu. Karta Kibica jest kartą imienną i nie może być używana przez
inne osoby niż Członek Klubu, na rzecz którego została wydana.

2. Członkostwo w Klubie przysługuje po spełnieniu przez osobę przystępującą do Klubu wymagań określonych w § 2 ust. 3. O aktywowaniu członkostwa i numerze kibica Członek Klubu zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Karta Kibica wysyłana jest na adres korespondencyjny Członka Klubu, wskazany przez niego przy składaniu wniosku o wydanie Karty, bądź odbierana osobiście w siedzibie Organizatora. Karta opatrzona jest imieniem i nazwiskiem, indywidualnym numerem członkowskim, datą wydania, datą
ważności, numerem ID Karty.
4. Karta wydawana jest na 5 lat, niezależnie od daty jej zamówienia. Na podstawie Karty Kibica zostaje się Członkiem Klubu Kibica na czas oznaczony
do dnia 30 czerwca 2025 roku, niezależnie od daty złożenia deklaracji członkowskiej i zamówienia Karty przez Członka Klubu. O możliwości i sposobie przedłużenia członkostwa w Klubie po upływie terminu wskazanego powyżej Organizator poinformuje na stronie internetowej.
5. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie i wydanie Karty Kibica zobowiązana jest udostępnić Organizatorowi swoje dane zgodnie z formularzem deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. a). Dane osobowe Członków Klubu są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora,
który jest administratorem tych danych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922). Członek Klubu ma w szczególności prawo
wglądu w zgromadzone dane dotyczące jego osoby oraz prawo do ich poprawiania.
6. Karta Kibica pozostaje własnością Organizatora. Członek Klubu nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian lub przeróbek w Karcie,
w szczególności do dokonywania zmiany danych ujętych w Karcie lub wprowadzania nowych danych, a także do udostępniania Karty innym osobom. Wszelkie zmiany danych na Karcie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Organizatora.

7.

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Na wniosek Członka, Organizator wyda Członkowi kolejną Kartę.

8. Podstawową funkcją Karty jest funkcja identyfikacyjna – zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego
braku: rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) , stosownie do wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504. ze zm.), a także w przypadku ograniczeń i ewidencjonowania kibiców na
potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
§7
1.

Organizator będzie dotować swoimi środkami i przekazywać środki otrzymane w związku z działalnością Klubu Kibica na cele statutowe Klubu
Kibica, w tym: na działalność związaną z popularyzacją siatkówki oraz piłki ręcznej na terenie Polski, a także na działalność związaną z integracją
środowiska Klubu, na co Członek Klubu, przystępując do Klubu, wyraża zgodę.

2. Organizator w szczególności może przekazywać część środków na:
a)

popularyzowanie siatkówki i piłki ręcznej jako dyscypliny sportowej;

b) popularyzowanie wiedzy o Organizatorze;
c) popularyzowanie wiedzy o kibicach;
d) promowanie kulturalnych form dopingowania;
e) zapewnienie łączności Członków Klubu z osobami związanymi z Organizatorem;
f)

reprezentowanie kibiców w kraju i za granicą;

g) organizowanie działalności kibiców;
h) działanie na rzecz rozwoju osobistego Członków Klubu w zakresie związanym z Organizatorem i kibicowaniem;
i)

integrację środowiska kibiców;

j)

uczestniczenie Członków Klubu w formie zorganizowanej w meczach Organizatora;

k)

organizowanie konkursów mających na celu wdrożenie kulturalnych form dopingowania;

l)

organizowanie spotkań Członków Klubu z osobami związanymi z Organizatorem;

m) ustanawianie i przyznawanie wyróżnienia dla Członków Klubu na zasadach określonych w Regulaminie lub komunikowanych przez Organizatora Członkom Klubu za pośrednictwem strony www.mks-kalisz.pl/klub-kibica.

KORZYŚCI CZŁONKA KLUBU
§8
1.

Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu do uczestnictwa w programie pierwszeństwa zakupu biletów, oraz rabatów na ich zakup, a Karta,
dzięki przypisaniu biletu do indywidualnego numeru posiadacza, może stanowić nośnik biletów na mecze Organizatora, na zasadach określonych
przez Organizatora. Zasady uczestnictwa w programie pierwszeństwa zakupu biletów oraz zasady korzystania z Karty jako nośnika biletów zostaną
każdorazowo określone przed przystąpieniem do realizacji programu i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu za pośrednictwem
strony, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu, a udział w nim będzie dla Członków Klubu dobrowolny.

2. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu do uczestnictwa w programach rabatowych, lojalnościowych, itp., które Klub zamierza organizować
samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów na zasadach określonych przez Organizatora Zasady programów rabatowych, lojalnościowych, itp.
zostaną określone przez Organizatora w chwili ustanowienia tych programów i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu za pośrednictwem strony, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu, a udział w nich będzie dla Członków Klubu dobrowolny.
3. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu do dokonywania zakupów rabatowych w sklepie Klubu Kibica należącym do Organizatora i dostępnym pod adresem: https://mks-kalisz.pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem”, na zasadach określanych każdorazowo przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, przy czym uprawnienia powyższe nie będą naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu, a udział w nich
będzie dla Członków Klubu dobrowolny.
4. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu do otrzymywania materiałów informacyjnych związanych z drużynami MKS Kalisz Sp. z o.o., w tym
newslettera, o ile Członek Klubu wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie newslettera, a także do uczestniczenia w wybranych wydarzeniach związanych z MKS Kalisz Sp. z o.o., które Organizator zamierza pozyskiwać i organizować samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów na zasadach
określonych przez Organizatora. Zasady przekazywania materiałów informacyjnych oraz organizacji uczestnictwa w wydarzeniach związanych
z MKS Kalisz Sp. z o.o. będą określane przez Organizatora przed przystąpieniem do ich realizacji i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu za pośrednictwem strony internetowej Klubu, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych praw Członków Klubu, a udział w nich
będzie dla Członków Klubu dobrowolny.
5. Członkostwo w Klubie uprawnia Członka Klubu do uczestnictwa w innych wybranych programach lub inicjatywach, które Organizator zamierza podejmować samodzielnie lub przy pomocy podmiotów działających w porozumieniu z Organizatorem na zasadach określonych przez Organizatora.
Zasady uczestnictwa w tych programach lub inicjatywach będą określane przez Organizatora przed przystąpieniem do ich realizacji i będą komunikowane przez Organizatora Członkom Klubu za pośrednictwem strony internetowej Klubu, przy czym nie będą one naruszać dotychczasowych
praw Członków Klubu, a udział w nich będzie dla Członków Klubu dobrowolny.

ZARZĄD KLUBU KIBICA
§ 9
1.

Działaniem Klubu kieruje Zarząd Klubu Kibica (zwany dalej „Zarządem”) wybierany niezależnie dla każdej z sekcji Klubu Kibica „Niebiesko Biało
Czerwoni”.

2. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych spośród Członków Klubu (w tym Prezes i Skarbnik).
3. Zarząd zajmuje się sprawami organizacyjnymi, finansowymi, oraz organizacją dopingu podczas meczów Organizatora.
4. Zarząd wykonuje swoje zadania we współpracy z Organizatorem (w szczególności z Działem Organizacyjnym i Finansowym Organizatora, oraz
Pełnomocnikiem ds. Kibiców).
5. Uchwala decyzje w sprawie działalności Klubu zgodnie z Regulaminem.
6. Reprezentuje Klub na zewnątrz.

7.

Podejmuje decyzje o wpisaniu na listę Członków Klubu po otrzymaniu informacji od Organizatora o spełnieniu wymogów o których mowa w § 2 ust.
3.

8. Prowadzi listę członków Klubu.
9. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
10. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i może zostać skrócona poprzez ustanie Członkostwa Klubu przez Członka Zarządu.

FINANSE KLUBU
§ 10
1.

Finanse Klubu stanowią składki członkowskie, darowizny, oraz środki pozyskane od sponsorów, które są niezależnie dla każdej z sekcji Klubu
Kibica „Niebiesko Biało Czerwoni”.

2. Wysokość składki członkowskiej uchwala decyzją Zarząd Klubu o czym informuje Dział Finansowy Organizatora.
3. Środki finansowe Klubu przeznaczone są na działalność Statutową Klubu i gromadzone będą na rachunku bankowym Klubu prowadzonym przez
Organizatora.
4. Składkę można wpłacać na rachunek, bądź Skarbnikowi Klubu, który na koniec każdego miesiąca wpłaca zebrane środki w Kasie Organizatora.
5. O zaangażowaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Klubu decyduje Zarząd.

ZEBRANIA CZŁONKÓW
§ 11
1.

W zebraniach uczestniczą członkowie Klubu, Pełnomocnik Organizatora ds. Kibiców oraz zaproszeni goście.

2. Przebiegiem zebrania kieruje Prezes, lub pod jego nieobecność wyznaczona przez niego osoba.
3. Termin zebrań uchwala Zarząd, a zebrania odbywają się stosownie do potrzeb, bądź na wniosek minimum 20 członków Klubu.
4. Zebrania Członków Klubu odbywają się w siedzibie Organizatora.
5. Celem zebrań jest dyskusja na temat działalności Klubu.

WYJAZDY
§ 12
1.

Za organizację wyjazdów na mecze Organizatora odpowiedzialny jest Zarząd Klubu.

2. Organizator zapewnia pomoc przy organizacji transportu, oraz biletów wstępu.

OBSŁUGA KLUBU KIBICA
§ 13
1.

Organizator na potrzeby działania Klubu powoła Pełnomocnika ds. Kibiców, który będzie zarządzał Klubem do czasu wyboru Zarządu Klubu przez
jego Członków.

2. Pełnomocnik w imieniu Organizatora nadzoruje Zarząd Klubu „Niebiesko Biało Czerwoni”.
3. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z pomocy telefonicznej lub internetowej pod adresem e-mail klubkibica@mks-kalisz.pl we wszelkich
kwestiach związanych z jego członkostwem w Klubie.
4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Klubu Kibica lub korzystania z Karty należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora lub drogą e-mail na
adres klubkibica@mks-kalisz.pl
5. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających jej zgłoszenie i powinna zawierać:
a)

imię, nazwisko i dokładny adres Członka Klubu oraz numer telefonu kontaktowego,

b) uzasadnienie z dokładnym opisaniem przyczyn reklamacji.
6. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, spóźnione lub niespełniające wymagań umożliwiających rozpoznanie reklamacji i co do których
Organizator bezskutecznie wezwał członka do uzupełnienia braków wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 21 dni, mogą nie być rozpatrywane.
7.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator może przedłużyć
termin rozpatrzenia reklamacji, o czym osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana.

8. Członek Klubu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem zwykłym na adres podany w reklamacji lub poprzez wysłanie informacji
o rozpatrzeniu reklamacji na wskazany przez niego adres e-mail w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (w przypadku pisemnej formy
odpowiedzi decyduje data stempla pocztowego). Decyzja Organizatora jest ostateczna w toku postępowania reklamacyjnego.
9. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Członek Klubu jest uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
Postępowanie reklamacyjne nie stanowi warunku skorzystania z drogi postępowania sądowego.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 roku.
11. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Członkowie Klubu będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w deklaracji członkowskiej. Regulamin w zmienionym brzmieniu wiąże Członka, jeżeli nie zrezygnuje z członkostwa w Klubie w terminie 14 dni
od powiadomienia go o planowanej zmianie Regulaminu w sposób wskazany w zd. poprzednim. Ponadto, zmieniony Regulamin zostanie każdorazowo opublikowany na stronie internetowej Klubu co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie.
12. Organizator jest uprawniony do przekazywania informacji Członkom Klubu za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Klubu. Przekazanie informacji w ten sposób nie rodzi skutków w postaci powstania obowiązków Członków Klubu.

