REGULAMIN
Porozumienia „Republika Gospel”
Preambuła
Przystępujemy do porozumienia jako równe i niezależne organizacje, które prowadząc odrębnie swoją działalność,
chcą współpracować dla realizacji celów Republiki Gospel.
1. Cel Republiki Gospel
Celem Republiki Gospel jest popularyzacja kultury Gospel oraz tworzenie więzi
i jednoczenie środowiska gospel w Polsce, wspierając jego rozwój, aby rozpowszechniać kulturę i wartości chrześcijańskie.
2. Sposoby realizacji celu Republiki Gospel
Republika Gospel realizuje swój cel poprzez:
•
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wspieranie współdziałania, wymiany zasobów, informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Republiki Gospel,
wspieranie rozwoju członków Republiki Gospel w wymiarze: technicznym szkoleniowym, informacyjnym,
wspieranie działań integrujących środowisko gospel,
wspieranie działalności Członków Republiki Gospel w przygotowaniu różnorodnych przedsięwzięć, zgodnych z
celami Republiki Gospel oraz w nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi,
wspieranie organizacji i grup w zakładaniu i prowadzeniu chórów gospel,
wspieranie i organizowanie warsztatów gospel,
organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów, kursów, zjazdów, kongresów, imprez kulturalnych, koncertów,
obozów, wycieczek i innych form oddziaływania,
wydawanie i rozpowszechnianie książek, biuletynów, czasopism, nagrań oraz innych form przekazu,
działalność naukowa,
nawiązywanie nowych kontaktów muzycznych i wymiana doświadczeń w kraju
i zagranicą,
współpraca z organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i lokalnymi
w realizacji celów Republiki Gospel,
upowszechnianie informacji, wiedzy oraz promocja działalności członków Republiki Gospel w Polsce oraz za
granicą,
współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i innych
instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Republiki Gospel za granicą,
reprezentowanie członków Republiki Gospel w ramach realizowanych projektów,
współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz innymi przedstawicielami mediów,
pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz promowanie wolontariatu,
pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych poprzez przyjmowanie dotacji, darowizn,
spadków i zapisów,

• pozyskiwanie niefinansowych form wsparcia na realizowanie celów statutowych
• działalność charytatywną,
 wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działanie Republiki Gospel
Republika Gospel działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Działalność Republiki Gospel nie jest nastawiona na zysk.
4. Członkostwo w Republice Gospel
Członkiem Republiki Gospel może zostać organizacja lub grupa nieformalna (np. chór), która zobowiąże się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz która gotowa jest współdziałać dla osiągnięcia celów Republiki Gospel.
Członkiem Republiki Gospel nie może być: partia polityczna i organizacja pozarządowa związana z partią polityczną,
fundacja polityczna, jednostka organizacyjna administracji publicznej, związek zawodowy, organizacja pracodawców i
organizacja branżowa oraz fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.
Aby stać się członkiem Republiki Gospel, organizacja lub grupa zobowiązana jest złożyć Deklarację Członkowską (wg
załączonego wzoru).
Członkostwo w Republice Gospel ustaje na skutek:
a) wycofania się organizacji
b) rażącego złamania Regulaminu – wówczas decyzja podjęta jest przez pozostałych członków, zwykłą większością
głosów.
5. Prawa Członków
Wszyscy członkowie Republiki Gospel mają prawo do:
a) uczestnictwa w jej pracach;
b) korzystania z zasobu wiedzy wypracowanego przez Republikę Gospel oraz z jej oferty programowej;
d) posługiwania się nazwą „Członek Republiki Gospel" oraz używania znaku graficznego Republiki Gospel;
e) ubiegania się o patronat Republiki Gospel przy realizacji działań zbieżnych z celami Republiki Gospel.
6. Obowiązki Członków
Wszyscy członkowie Republiki Gospel mają obowiązek:
a) przestrzegania Regulaminu Republiki Gospel,
b) działania na rzecz realizacji celów Republiki Gospel.

c) opłacania rocznej składki członkowskiej.
7. Składka członkowska
Składka członkowska jest płatna z góry do dnia 30 stycznia każdego roku, na konto bankowe Republiki Gospel lub
wyznaczonego opiekuna.
Składka bazowa na następny rok jest uchwalana corocznie przez Radę Republiki nie później niż do 30 listopada. W
przypadku nieuchwalenia składki bazowej obowiązuje składka w wysokości dotychczasowej.
Członek Republiki Gospel przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę członkowską w pełnej wysokości za
kolejny rok kalendarzowy.
8. Struktura Republiki Gospel
Republika Gospel reprezentowana jest przez:
a) Radę Członków,
b) Grupę Roboczą.
9. Rada Republiki
W Radzie Republiki uczestniczą z prawem głosu przedstawiciele wszystkich członków Republiki Gospel.
Rada Republiki:
a) powołuje członków Grupy Roboczej;
b) wyznacza kierunki działania Republiki Gospel;
c) uchwala wysokość bazowej składki członkowskiej.
Rada Republiki podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Rada Republiki zwoływana jest przez Grupę Roboczą co najmniej jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
10. Grupa Robocza
Grupa Robocza jest odpowiedzialna za realizację strategii Republiki Gospel.
Grupa Robocza składa się z 3 do 7 osób, wybieranych corocznie na Radzie Republiki, spośród osób upoważnionych do
działania w imieniu członków.
Wybory do Grupy Roboczej Republiki Gospel odbywają się w głosowaniu tajnym.
Spotkania Grupy Roboczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

Z tytułu uczestniczenia w pracach Grupy Roboczej Republiki Gospel nie przysługuje wynagrodzenie, jednakże może
przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów podróży.
Grupa Robocza może podjąć decyzję o zatrudnianiu pracowników do prowadzenia działań, służących osiąganiu celów i
realizacji strategii Republiki Gospel.
11. Opiekun techniczny
Republika Gospel ustanawia Stowarzyszenie Gospel z siedzibą w Krakowie opiekunem technicznym porozumienia,
odpowiedzialnym za obsługę księgowo – finansową, w tym obsługę wpłat składek członkowskich, a także obsługę
kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu.
12. Postanowienia końcowe
Sprawy sporne lub nieobjęte zapisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Republiki
Utworzenie Porozumienia Republika Gospel następuje na Spotkaniu Założycielskim, organizowanym przez Stowarzyszenie
Gospel w ramach Projektu FIO „Republika Gospel”, poprzez złożenie deklaracji członkowskich przez reprezentantów
organizacji.

