
   

PREAMBUŁA 

 

 Wielu naszych Kolegów związało znaczną część swego życia z łowiectwem, 

przyrodą oraz z działalnością w Polskim Związku Łowieckim. Dla wielu polowanie, 

pobyt w łowisku, obcowanie z naturą i dbałość o ojczystą przyrodę stały się pasją, 

a nawet sposobem na życie. Większość z nich to nasi mentorzy, nauczyciele  

i przewodnicy – i to nie tylko po pięknym świecie łowiectwa i przyrody. 

 Przychodzi jednak czas kiedy wiek daje o sobie znać. Coraz częściej 

wielogodzinne pobyty w łowisku trzeba zamienić na zmagania z prozą codziennego 

życia Seniora. 

 Są w naszym gronie Koledzy, którzy coraz częściej zastanawiają się nad tym 

czy są w stanie podołać trudom bycia myśliwymi. Czy sprostają trudom polowań 

zbiorowych, czy nadążą za młodszymi kolegami, czy podołają pracom 

gospodarczym. W praktyce uczestniczą w polowaniach sporadycznie, często 

ograniczając też swoją działalność społeczną w PZŁ.  

 Podkreślić należy, że to właśnie ich doświadczenie łowieckie i życiowe, styl 

życia i sposób spędzania wolnego czasu są dla nas drogowskazem. To my 

czerpiemy pełnymi garściami z ich doświadczenia łowieckiego i życiowego. 

To właśnie Seniorzy są dla nas przewodnikami. Zatem w dalszym ciągu mogą oni, 

a nawet powinni, aktywnie uczestniczyć w życiu naszego okręgu i naszych kół – jako 

Nemrodzi, których chcemy zaprosić do Klubu Myśliwego Seniora Nemrod.  

 Klub Myśliwego Seniora, zwany dalej Klubem Nemroda, został powołany w 

oparciu o uchwałę IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ, przez Elbląską Okręgową 

Radę Łowiecką uchwałą nr ………z dnia 14 kwietnia 2016 roku.  

Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka tą samą uchwałą zatwierdziła i przyjęła 

Regulamin Klubu Nemroda oraz wzór deklaracji członkowskiej. 

 Tym samym Klub Nemroda, przy wsparciu Elbląskiej Okręgowej Rady 

Łowieckiej i Zarządu Okręgowego rozpoczął swą działalność z dniem powołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KLUBU NEMRODA 

 

 Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej 

 

1. Klub Nemroda, działający przy EORŁ, powołany został jako zespół 

aktywizujący myśliwych seniorów okręgu elbląskiego. W swych zadaniach 

klub skupia się na organizowaniu czasu wolnego seniorów myśliwskich, 

upowszechnianiu kultury i tradycji  łowieckich, oświaty oraz integracji 

społeczności myśliwskiej i poza myśliwskiej. 

2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa bezpośrednio przy Komisji 

Kultury Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. 

3. Członkowstwo w Klubie jest dobrowolne.  

4. Członkiem Klubu może zostać myśliwy Elbląskiego Okręgu PZŁ, który 

ukończył 70 lat i zadeklaruje chęć członkostwa w Klubie. 

5. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Działalność Klubu finansowana jest z: 

 - środków Komisji Kultury EORŁ, 

 - dobrowolnych wpłat od sponsorów,  

 - dobrowolnych wpłat od członków klubu, 

 - dobrowolnych wpłat z kół łowieckich okręgu,  

7. Członkowie Klubu na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

trzyosobowy Samorząd. Samorząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. Samorząd wybiera spośród siebie, na tym samym 

posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członka 

samorządu klubu. 

8. Decyzje w Klubie podejmowane są na zasadzie konsensusu. Jeśli podjecie 

decyzji wymaga przegłosowania przeprowadza je Samorząd. Głosowanie 

zawsze jest jawne, a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.   

9. Organem kierującym działalnością Klubu jest Samorząd. Organem 

organizującym bieżącą działalność Klubu jest  Komisja Kultury EORŁ,  

a nadzór nad działalnością Kluby sprawuje EORŁ. 

10.  Komisja Kultury wybiera 3 koordynatorów odpowiedzialnych w jej imieniu za 

bieżącą działalność Klubu. Przy czym koordynatorzy wybierają spośród siebie 

Głównego Koordynatora Klubu. Koordynatorzy ściśle współpracują  

z samorządem Klubu.  



11.  Udział w organizowanych przez Klub spotkaniach, naradach, odczytach, 

szkoleniach, imprezach okolicznościowych itp. jest dobrowolny i bezpłatny.  

12.  Ze zorganizowanych spotkań, narad, szkoleń, odczytów, polowań, imprez 

okolicznościowych itp. każdorazowo koordynatorzy sporządzają notatki – 

protokoły, które włączane są do dokumentacji Komisji Kultury.   

13.  Wszelka dokumentacja Klubu tj. plany, sprawozdania, deklaracje itp. włączane 

są jako integralna część dokumentacji Komisji Kultury.  

14.  Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Klubu 

należy kierować do Komisji Kultury EORŁ, a w sprawach spornych do EORŁ 

na piśmie. 

15.  Członkostwo w Klubie Nemroda wygasa z chwilą: 

a) wystąpienia z Klubu na własną prośbę, 

b) śmierci członka Klubu 

c) skreślenia z listy członków. 

16.  O skreśleniu z listy członków decyduje Samorząd Klubu w porozumieniu  

z Koordynatorami. Skreślenie może nastąpić tylko w uzasadnionych 

sytuacjach i udokumentowane na piśmie. 

17.  Rozwiązanie Klubu Nemroda może nastąpić na wniosek Komisji Kultury EORŁ 

przez Elbląską Okręgową Radę Łowiecką. 

18.  Wzór deklaracji stanowi integralna część niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Elbląg, dnia …………… 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU SENIORA NEMROD 

 

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu Nemroda działającego przy Komisji 

Kultury  Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Oświadczam, że zapoznałam/em się 

z regulaminem klubu i zobowiązuję się go przestrzegać. 

1. Imię i nazwisko:               …………………………………………………………………. 

2. Koło Łowieckie:               …………………………………………………………………. 

3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu:               …………………………………………………………………. 

5. Adres e-mail:             …………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

       

      …………………………………………………… 

                        ( podpis ) 


