Regulamin Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Szczecińskiego

§1
Sekcja Modelarska jest integralną częścią Aeroklubu Szczecińskiego i podlega wszelkim
obowiązkom zgodnie ze Statutem Aeroklubu Szczecińskiego.
§2
Cele działalności Sekcji Modelarskiej:
- propagowanie i popularyzacji modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie i podnoszenie własnych umiejętności modelarskich,
- udział w pokazach, piknikach, zawodach modelarskich,
- organizacja imprez modelarskich,
- integracja środowiska modelarskiego.
§3
Członkiem sekcji Modelarskiej może być obywatel krajów Unii Europejskiej po ukończeniu 14
roku życia, pod warunkiem minimum rocznego stażu pod opieką pełnoletniego członka Sekcji
Modelarskiej.
§4
Członek Sekcji Modelarskiej jest zobowiązany do:
- opłacania składek na rzecz Aeroklubu Szczecińskiego,
- świadczenia pracy związanej z utrzymaniem „Kwadratu Modelarskiego” w ilości ok.
10 – 15 godzin rocznie,
- posiadania ubezpieczenia OC obejmującego amatorskie lub sportowe wykonywanie
lotów modelami latającymi.
- wykonywania polecenia Zarządu i Dyrektora Aeroklubu Szczecińskiego,
- bezwzględnego przestrzegania zasad lotów (§5) w trakcie ich wykonywania,
przestrzegania bezpieczeństwa i zasad określonych na corocznej „Konferencji
Bezpieczeństwa’,
- wykonywania poleceń kierownika lotów oraz przestrzegania zaleceń otrzymanych
drogą radiową od innych użytkowników lotniska EPSD.
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Nieopłacenie składek do 30 marca, brak polisy OC lub zaniechanie udziału w pracach na rzecz
społeczności może skutkować wykreśleniem z listy członków. Zasady wykreślenia z listy
Członków określa Statut Aeroklubu Szczecińskiego.

§5
Zasady lotów, porządek naziemny i zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania lotów na
terenie lotniska Szczecin Dąbie określa odrębny Regulamin „Kwadratu Modelarskiego”.
§6
Osobami uprawnionymi do korzystanie z Kwadratu Modelarskiego są:
- Członkowie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Szczecińskiego,
- inne osoby wnoszące opłaty na utrzymanie Kwadratu Modelarskiego oraz
wykonujące prace na rzecz „kwadratu” jak również goście (w towarzystwie osoby
zapraszającej),
- uczestnicy zawodów modelarskich,
- inne osoby na podstawie indywidualnych pozwoleń.
§7
Wykonywanie lotów modelarskich poza „Kwadratem Modelarskim” może odbywać się
jedynie po uzyskaniu pisemnej, indywidualnej zgody Dyrektora Aeroklubu Szczecińskiego i na
warunkach określonych w danym upoważnieniu.
§8
Przedstawicielem Członków jest Kierownik Sekcji. Wybór Kierownika Sekcji odbywa się co 2
lata w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale minimum 50% członków
sekcji.
Wyboru Kierownika sekcji dokonuję się zwykłą większością głosów członków sekcji w
głosowaniu tajnym, przy udziale minimum 50 % członków sekcji
§9
Regulamin Lotów lotniska EPSD, Statut Aeroklubu Szczecińskiego mają wartość nadrzędną w
stosunku do niniejszego regulaminu.
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