REGULAMIN KLUBU RASY (GRUPY RAS)
§1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 43, pkt 9 Statutu
Związku Hodowców Psów Rasowych zwanego dalej Związkiem.
§2
Powołane Kluby podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu Związku.
§3
Kuby Ras pełnią dla Zarządu Głównego funkcję opiniodawcza i doradczą w zakresie hodowli
psów rasowych i są powoływane w celu propagowania oraz udoskonalania i rozwoju hodowli
psów danej rasy.
§4
Działalność Klubów jest finansowana z funduszów Związku, których wysokość określa
Zarząd Główny.
§5
Członkami Klubu Rasy mogą być wyłącznie członkowie Związku.
§6
Powołanie Klubu Rasy następuje na wniosek co najmniej 10 hodowców danej rasy psów.
§7
Po powołaniu przez Zarząd Główny Klubu Rasy, jego członkami stają się automatycznie
wszyscy hodowcy psów danej rasy.
§8
Utrata statusu członka Związku jest równoznaczna z utratą członkostwa w Klubie Rasy.
§9
W ciągu 3 miesięcy członkowie na walnym zebraniu Klubu są zobligowani do wybrania
Zarządu Klubu Rasy tj. Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
§ 10
Władzami Klubu są:
a) Walne zebranie członków,
b) Zarząd Klubu.
Kadencja Zarządu Klubu trwa trzy lata i może być kontynuowana przez nieograniczoną ilość
kadencji.
§ 11
Siedziba Klubu mieści się w siedzibie Oddziału, którego członkiem jest Przewodniczący
Klubu Rasy
§ 12
Zarząd Klubu na każde żądanie Zarządu Głównego jest zobowiązany do składania
sprawozdań ze swojej działalności.
§ 13
Zarząd Klubu jest zobowiązany do pełnienia bieżącego monitoringu w obrębie danej rasy
oraz wykonywania czynności związanych z organizacja wystaw o randze klubowej.
§ 14
Klub Rasy ma obowiązek:
zorganizować po uprzednim uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego, w każdym roku
kalendarzowym jedną wystawę o tytuł Zwycięzcy Klubu i Zwycięzcy Klubu Juniorów
odrębnie dla psów i suk,
a) raz w roku przeprowadzić walne zebranie swoich członków,
b) podejmować działania zmierzające do właściwego kierunkowania hodowli psów danej
rasy,

c) zgłaszać do Zarządu Głównego własne propozycje dotyczące hodowli psów danej
rasy,
d) monitorować działalności członków względem regulaminów Związku, a wszelkie
wykryte nieprawidłowości przekazywać niezwłocznie do Zarządu Głównego.
§ 15
Klub Rasy może podejmować uchwały dotyczące wyłącznie jego członków lub własne
wewnętrzne regulaminy jednak muszą one zostać zatwierdzone przez Zarząd Główny.
§ 16
Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem każdorazowo podlegają decyzjom Zarządu
Głównego.
§ 17
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego i wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia tj. 18.03.2017 r.

