Załącznik nr 15

REGULAMIN:
S T A T U T SAMORZĄDNEJ SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ
ORGANIZACJ TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ
„GRODZISKO"
przy
TECHNIKUM LEŚNYM im. prof. Jana Miklaszewskiego

l. Samorządna Sekcja Młodzieżowa Organizacji Turystyczno-Edukacyjnej „Grodzisko" jest jednostką
organizacyjną stowarzyszenia -„ Organizacja Turystyczno - Edukacyjna „GRODZISKO" -działającą przy
Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego/SSM -„Grodzisko" -TL -zrzeszającą uczennice i uczniów
Technikum Leśnego.
2./SSM - „Grodzisko" -TL - podlega Dyrektorowi TL.
3.Nadzór nad SSM - „Grodzisko" -TL- sprawuje opiekun/opiekunowie/ wyznaczeni przez Dyrektora TL.
Opiekun/opiekunowie wyłaniani są z kandydatów zaproponowanych przez Zarząd O T-E „GRODZISKO".
Kandydat musi posiadać kwalifikacje dydaktyczno-pedagogiczne ,być pracownikiem Technikum Leśnego oraz
członkiem O T-E „Grodzisko".
4.Władzami SSM - „Grodzisko" – TL są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd SSM -TL
5-Członkiem/SSM -„Grodzisko"- TL jest uczennica lub uczeń TL-który zadeklaruje chęć przynależnościwypełniając „ankietę SSM -TL"
6.W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
7.Zarząd SSM -TL wybierany jest w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków - z pośród członków z klas II
lub III - zwykłą większością głosów . Kandydatury na Przewodniczącego może składać grupa minimum 10
członków - Wiceprzewodniczącego i Sekretarza -minimum 5 członków. Głosowania -jawne- odbywają się
odrębnie na każdą funkcję w Zarządzie.
8.Walne Zgromadzenie Członków musi się odbyć minimum raz do roku -najpóźniej do
końca października.

9.Celem działania/SSM - „GRODZISKO" – TL jest edukacja proekologiczna i prospołecznych. Wychowanie
w „duchu" atrakcyjnego zdobywania wiedzy - z uwzględnieniem osobistych preferencji - kształtowanie postaw
moralno-społecznych oraz rozwoju indywidualnego i społecznego.
10. 10.SSM - „GRODZISKO" TL realizuje swoje cele poprzez edukowanie w ramach różnorodnych
przedsięwzięć:
a) wypraw turystyczno- historycznych /piesze - rowerowe /.
b) spływów kajakowych /przyrodniczo- -poznawcze/.
c)wycieczek autokarowych o charakterze rekreacyjno- kulturowo- przyrodniczo-historyczno- poznawczym.
e)seminariów studyjnych -/ o charakterze edukacyjnym.
f)różno -tematycznych konkursów.
g)zawodów rekreacyjno- sportowych.
h)nauki jazdy konnej.
i)przedsięwzięć artystycznych :koncerty , wystawy, itp.
11. Organizacja konkretnego przedsięwzięcia wymaga zezwolenia opiekuna i Dyrektora TL.
12.W kompetencjach Zarządu SSM -„GRODZISKO" TL po konsultacji z opiekunem jest
wnioskowanie do Dyrektora TL o zezwolenie na zorganizowanie konkretnego przedsięwzięcia.
13.Członkowie SSM- u mają prawo wnioskować - do Zarządu SSM -u - o możliwość zorganizowania
konkretnego przedsięwzięcia.
14.Każdy członek SSM -„GRODZISKO" TL może zostać - po ukończeniu 18 roku życia
-członkiem stowarzyszenia „Organizacja Turystyczno-Edukacyjna „GRODZISKO".
15.W ramach strony „WWW.Grodzisko.info" działa witryna SSM przy TL.
16.SSM-„GRODZISKO" przy TL jest zobowiązane udostępnić prowadzącemu oficjalną Stronię Internetową
Technikum Leśnego - na prośbę zainteresowanego - swoje zasoby informatyczne.
17.lnne - nieuregulowane - postanowienia niniejszego „REGULAMINU" - reguluje „STATUT" Technikum
Leśnego.

