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REGULAMIN 

DOROTKOWEGO KLUBU INTEGRACJI 
 
 

§ 1 
Regulamin określa szczegółowo: 

1. Cele Dorotkowego Klubu Integracji (dalej: Klubu lub/i DorKI). 
2. Zasady przyjęcia do Klubu i rezygnacji z członkostwa. 
3. Prawa i obowiązki społeczności Klubu. 

 
 

§ 2 
CELE KLUBU 

 
1. Klub został utworzony 29 września 2021 r. przez zarząd „Dorotkowa”. 
2. Klub powstał w celu udzielania optymalnego wsparcia swoim członkom oraz zintegro-

wania środowiska rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążo-
nymi Trisomią 21. 

 
 

§ 3 
ZASADY PRZYJĘCIA DO KLUBU I REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA 

 
1. Przynależność do Klubu jest DOBROWOLNA. 
2. Członkami Klubu mogą być: 

a) osoby z niepełnosprawnością, w szczególności obciążone Trisomią 21; 
b) każdy kto chce na stałe wspierać działalność fundacji Dorotkowo. 

3. Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne są w Klubie reprezentowane przez swoich 
ustawowych przedstawicieli. 

4. Warunkiem przystąpienia jest: 
1) Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji klubowej (w przypadku członka 

nieletniego podpis przedstawiciela ustawowego), 
2) Zapoznanie się członka Klubu/osoby popisującej deklarację ze Statutem „Do-

rotkowa” oraz Regulaminem Klubu i potwierdzenie tego faktu na deklaracji  
3) Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej przez Zarząd 

„Dorotkowa” na mocy uchwały. 
5. Rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej 

do Zarządu „Dorotkowa” osobiście bądź e-mailem na adres klub[at]dorotkowo.pl 
(wzór rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej Klubu). 

6. Członek Klubu musi uregulować składki, o których mowa w § 4 wobec Klubu do dnia 
rezygnacji oraz zwrócić wypożyczony z „Dorotkowa” sprzęt i pomoce.  

7. W przypadku zaległości występujących przed datą rezygnacji Zarząd „Dorotkowa” ma 
prawo dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych składek tj. wystawić wezwania do 
zapłaty, złożyć wniosek do sądu o wystawienie tytułu egzekucyjnego. 

8. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana przez przedsta-
wiciela ustawowego. 
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9. W przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań wobec Klubu, wynikających z niniej-
szego Regulaminu lub wobec „Dorotkowa”, wynikających z osobnych umów, Zarząd 
„Dorotkowa” ma prawo zawiesić członka Klubu w członkostwie w Klubie. 

 
 

§ 4 
PRAWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNOŚCI KLUBU 

1. Społeczność Klubu stanowią jego członkowie (dalej: klubowicze), zarząd „Dorotkowa” 
terapeuci i pracownicy „Dorotkowa” 

2. Klubowicze zobowiązani są: 
1) Regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich, których wysokość 

ustala zarząd „Dorotkowa” uchwała zarządu,  
2) Godnego reprezentowania Klubu i „Dorotkowa” tworzenia koleżeńskiej atmos-

fery w gronie klubowym i na zewnątrz klubu, 
3) Odnoszenia się z poszanowaniem do barw „Dorotkowa” historii, tradycji, tera-

peutów, pracowników i kolegów 
4) Dbania o mienie „Dorotkowa”  
5) Wypełniania poleceń terapeutów i opiekunów, w szczególności tych dotyczą-

cych kulturalnego zachowania się oraz realizacji programów terapeutycznych, 
6) Dawania przykładu, co do zachowania i koleżeńskiej postawy. 
7) Brania udziału w projektach „Dorotkowa” zwłaszcza terapeutycznych oraz in-

tegracyjnych, 
8) Występowania, na oficjalnych imprezach „Dorotkowa” zawsze w strojach „Do-

rotkowa” (np. koszulki, czapki). 
 

3. Klubowicz ma prawo: 
1) Korzystania, z prawem pierwszeństwa, ze wszystkich form wsparcia terapeu-

tycznego i integracyjnego organizowanych przez „Dorotkowo”, 
2) Korzystania, z prawem pierwszeństwa, z oferty Terapeutycznego Punktu Przed-

szkolnego. Dorotkowo, 
3) Korzystania, z prawem pierwszeństwa, z oferty Społecznej Szkoły Przysposabia-

jącej do Pracy. Dorotowo 
4) Wypożyczania bezpłatnie sprzęt i pomoce edukacyjne, będące własnością „Do-

rotkowa”  
5) Korzystania bezpłatnie z subkonta w „Dorotkowie”. 

 
4. Zarząd „Dorotkowa” zobowiązany jest do: 

1) Pozyskiwania środków na rehabilitację klubowiczów, 
2) Organizowania terapii oraz integracji klubowiczów. 

 
5. Terapeuci i pracownicy „Dorotkowa” zobowiązani są do: 

1) Prowadzenia terapii klubowiczów, zgodnie z Indywidulanymi Planami Działa-
nia, 

2) Współorganizowania integracji klubowiczów, 
3) Godnego reprezentowaania Klubu i „Dorotkowa” tworzenia sportowej i kole-

żeńskiej atmosfery w gronie terapeutycznym pracowniczym i klubowym, 
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4) Odnoszenia się z poszanowaniem do barw „Dorotkowa”  historii, tradycji, pra-
cowników, kolegów i zawodników. 

5) Dbania o mienie klubowe i dorotkowe, 
6) Dawania przykładu klubowiczom, co do zachowania i koleżeńskiej postawy, 
7) Występowania, na oficjalnych imprezach „Dorotkowa”, zawsze w strojach „Do-

rotkowa” (koszulki, czepki). 
 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 04.10.2021 r. 
2. Regulamin może zostać zmieniony w całości lub w części przez Zarząd „Dorotkowa” na 

wniosek terapeutów, Komisji Rewizyjnej „Dorotkowa” lub członków Klubu i ich przed-
stawicieli ustawowych. 

3. Niejasności i sytuacje sporne, odnoszące się do członkostwa w Klubie i przestrzegania 
jego Regulaminu będą rozpatrywane przez Zarząd „Dorotkowa” na bieżąco. 

 


