اساسنامه باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
ماده  )1مقدمه –مجوز رسمی
باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ دارای پروانه فعالیت به شماره  206/99/1326مورخ  1399/03/24اداره کل ورزش و جوانان استان
تهران میباشد و نشان آن نقشی است که در سمت وسط باالی صفحه درج گردیده است .
این باشگاه یک موسسه غیر انتفاقی است بموجب اساسنامه حاضر هر گونه عواید آن صرف فعالیتهای موضوع اساسنامه میگردد.
بخش اول-نام-سرمایه-مدت-موضوع
ماده )2نام
عنوان مجموعه "باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ " میباشد که در این اساسنامه به اختصار باشگاه نامیده میشود.
ماده )3مدت و تابعیت
تابعیت باشگاه ایرانی است و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود میباشد.
ماده )4سرمایه
سرمایه باشگاه مبلغ  1،000،000ریال منقسم به  4سهم  250،000ریالی میباشد.
ماده  )5مرکز اصلی
مرکز اصلی باشگاه تهران می باشد و محل آن بلوار اصلی سعادت آباد  ،خیابان  27شرقی  ،پالک  1میباشد.
تبصره -1باشگاه می تواند دفاتر یا نمایندگی در داخل و یا خارج کشور با رعایت مقررات جاریه کشور و با تایید مدیرعامل وقت
باشگاه دائر نماید.
ماده )6موضوع و هدف باشگاه
هدف باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ کمک به گسترش کمی و کیفی ورزش های کوهستانی با رعایت مقررات اداره کل تربیت بدنی
و هماهنگی فدراسیونهای ورزشی میباشد که برای رسیدن به آن موارد زیر به مثابه برنامه کار تعیین میگردد.
 -6-1جذب و عضوگیری عالقه مندان به ورزشهای کوهستانی بخصوص جوانان و نوجوانان و رشد آموزش آنها.
 -6-2ساماندهی و سازمان دهی ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش های کوهستانی .
 -6-3برنامه ریزی جهت اجرای ورزش های کوهستانی چون کوهنوردی ( صعود قلل  ،سنگ نوردی  ،یخ نوردی  ،کوه پیمایی ،
راه پیمایی  ،دره نوردی  ،غار نوردی  ،کوهنوردی با اسکی )  ،اسکی  ،دوچرخه سواری کوهستان  .پاراگالیدر  ،قایقرانی رودخانه ای
 ،اسکی روی آب و سایر رشته های مرتبط.
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 -6-4برپایی دوره های تئوری و عملی ورزش های کوهستانی و کالس های مرتبط با آنها برای باال بردن دانش و توان تکنیکی
مربیان  ،مدرسان و ورزشکاران .
 -6-5نگهداری و ت وسعه آرشیو گزارش  ،فیلم  ،اسالید و عکس از موضوعات ورزش های کوهستانی برای استفاده ورزشکاران و
اعضاء .
 -6-6نگهداری و توسعه کتابخانه به منظور استفاده ورزشکاران و اعضاء باشگاه.
 -6-7انتشار  ،نشریه داخلی  ،جزوه های آم وزشی  ،نقشه و کروکی برای استفاده ورزشکاران پس از اخذ مجوزهای الزم.
 -6-8ترغیب ورزشکاران به حفظ محیط زیست به ویژه مناطق کوهستانی.
 -6-9ایجاد ارتباط با تشکل های ورزشی دولتی -عمومی و خصوصی مرتبط با ورزش های کوهستانی به منظور همکاری  ،تبادل
اطالعات  ،شرکت در کالس ها  ،دوره ها و انجام برنامه های مشترک داخلی و خارجی.
 -6-10انجام فعالیت های تبلیغاتی در زمینه های ورزشی  ،فرهنگی و هنری برای باال بردن شناخت عموم از ورزش های
کوهستانی به منظور جلب عالقه مندان.
 -6-11ایجاد امکانات خدماتی  ،تولیدی  ،گردشگری با رعایت ضوابط مربوطه.
 -6-12ایجاد مدرسه کوهنوردی و اسکی و قایقرانی پس از اخذ مجوزهای الزم.
 -6-13نگهداری و توسعه موزه ورزشهای کوهستانی بمنظور حفظ و نمایش آثاری که به نحوی با ورزشهای مزبور ارتباط دارد.
بخش دوم –ارکان باشگاه
ماده  )7ارکان باشگاه
ارکان باشگاه عبارتند از  -1مدیرعامل  -2کمیته های فنی تخصصی
بخش سوم _ مدیر عامل
ماده )8اختیارات مدیرعامل
مدیرعامل باالترین مقام اجرایی باشگاه میباشد .همچنین کمیته های فنی رشته های ورزشی زیر نظر مدیرعامل میباشند و تشکیل
واحدهای اجرایی باشگاه نظیر تشکیالت آموزش  ،اداری  ،مالی  ،روابط عمومی و سایر موارد الزم و عزل و نصب مربوطه و ضوابط
اجرایی امور مربوطه در چهارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره جزو اختیارات مدیرعامل میباشد.
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ماده )9قائم مقام مدیرعامل
یک نفر از اعضاء باشگاه میتواند به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین گردد و این امر به تصمیم مدیرعامل است  .عزل و تجدید انتصاب
قائم مقام مدیرعامل نیز به همین طریق صورت خواهد گرفت  ،حقوق قائم مقام مدیرعامل و سایر شرایط استخدامی آنها طبق قرارداد
بوسیله مدیرعامل تعیین میشود.
حدود اختیارات قائم مقام مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل تعیین میگردد.
ماده )10صاحبان امضاء مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور باشگاه و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی به ترتیب و توسط مدیرعامل امضاء
میشود.
مدیرعامل همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری  ،و همچنین اشخاصی که حق امضاء آنها را دارند  ،تعیین خواهند نمود.
تبصره : 1هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضاء خود را ندارد مگر به تصمیم مدیرعامل  ،حق امضاء تفویض شده
میتواند محدود بوده یا مربوط به موارد خاص باشد ولی این تفویض امضاء باعث سلب مسئولیت هیئت مدیره باشگاه نمیگردد .
تبصره  : 2در مورد اسنادی که با بیش از یک ام ضاء معتبر است هیچکس نمیتواند به تنهایی اصالتا و وکالتا با وکالت از بقیه افراد
آنرا امضاء کند.
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بخش چهارم – کمیته های فنی تخصصی رشته های ورزشی
ماده )11فعالیتهای ورزشی
فعالیتهای ورزشی در هر رشته تحت نظر کمیته های فنی همان رشته و با نظارت و پشتیبانی مدیر عامل باشگاه انجام میپذیرد.
ماده)12اعضای کمیته های فنی
اعضاء کمیته های فنی هر رشته ورزشی از بین افراد با تجربه و صالحیتدار همان رشته ورزشی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات
مدیره انتخاب میگردند و الزم است اکثر اعضاء کمیته از مربیان تایید شده همان رشته باشند.
ماده)13انتخاب اعضای کمیته های فنی
ضوابط انتخاب اعضاء کمیته ها و تشکیل کمیته های فنی در رشته های ورزشی الزم است توسط مدیر عامل با بهره برداری از افراد
صاحب نظر تهیه و پس از تایید مدیر عامل به تصویب هیات مدیره برسد و هر گونه اصالحات و تغییرات بعدی نیز مستلزم انجام
مراحل فوق میباشد.
تبصره  :همواره یک نفر از اعضاء هر یک از کمیته های تخصصی به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره تعیین میگردد.
ماده)14اختیارات اعضای کمیته های فنی
اعضاء کمیته فنی هر رشته ورزشی اختیارات الزم در کلیه امور مرتبط با همان رشته ورزشی اعم از طراحی  ،برنامه ریزی  ،آموزش ،
اجرا و نظارت را دارند و تعامالت کمیته فنی با مدیرعامل  ،هیات مدیره و سایر کمیته ها و واحد های باشگاه در آئین نامه اجرائی
کمیته که به تایید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره میرسد  ،مشخص میگردد.
ماده)15درآمدهای کمیته های فنی
درآمد حاصل از فعالیتهای کمیته های فنی در هر رشته ورزشی حداقل  50درصد باید صرف تجهیزات  ،آموزش و ارتقاء فعالیتها و
برحسب مورد کمک به گسترش برنامه های همان رشته ورزشی گردد.
ماده)16برنامه های آموزشی کمیته های فنی
هر یک از کمیته های فن ی ورزشی میتوانند عالقه مندان عضویت در باشگاه را پس از ثبت نام و طی مراحل الزم تحت آموزش قرار
دهند و پس از آموزشهای الزم و تایید احراز شرایط الزم پیشنهاد عضویت رسمی آنان در باشگاه را به مدیر عامل ارائه نمایند .
تبصره  :هماهنگی امور مربوط به هر کمیته فنی با سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط توسط کمیته فنی همان رشته ورزشی با
هماهنگی مدیرعامل و بر حسب مورد هیئت مدیره انجام میپذیرد.
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ماده)17رشته های ورزشی کمیته های فنی
باشگاه میتواند در رشته های ورزشی برون شهری از جمله کوه نوردی  ،سنگنوردی  ،یخ نوردی  ،کوهنوردی با اسکی ،اسکی روی
آب  ،دوچرخه سواری کوهستانی  ،قایقرانی رودخانه ای  ،پاراگالیدر و سایر رشته های مرتبط و همچنین رشته های فوق در داخل
استادیومها  ،سالنها و اماکن ورزشی فعالیت نماید.
بخش پنجم – امور مالی باشگاه
ماده  )18سال مالی
سال مالی باشگاه از روز اول فرودین هر سال میشود و روز آخر اسفند همان سال به پایان میرسد .
ماده  )19صورتحساب شش ماهه
هیات مدیره باید الاقل هر شش ماه یکبار خالصه عملکرد مالی و صورت دارایی و قروض باشگاه را تنظیم و ظرف یکماه به
مدیرعامل ارائه دهد .
ماده  )20حساب ساالنه
هیات مدیره باشگاه باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون باشگاه را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب
عملکرد و حساب سود و زیان باشگاه را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی باشگاه طی سال مالی مزبور تنظیم کند،
اسناد مذکور در این ماده باید اقال بیست روز قبل از پایان سال در اختیار مدیرعامل گذاشته شود تا پس از رسیدگی تایید گردد.
ماده  )21استهالک ذخایر و اندوخته ها
ارزیابی دارائیها باشگاه طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری و فنی بعمل خواهد آمد ،در ترازنامه باید استهالک
اموال و اندوخته های الزم در نظر گرفته شود ولو اینکه نقل از وضع استهالک و اندوخته ها سود باقی نماند و یا کافی نباشد  ،پایین
آمدن ارزش دارای ثابت  ،خواه در نتیجه استفاده  ،خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر ،بایددر استهالکات منظور گردد .برای
جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره الزم در حسابها منظور گردد.
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ماده  )22تقدیم ترازنامه و حساب سود وزیان
ترازنامههه و حسههاب سههود و زیههان هههر سههال بایههد حههداکثر ظههرف مههدت  3مههاه پههس از انقضههای سههال مههالی باشههگاه
بههرای تصههویب بههه مههدیرعامل تقههدیم گههردد ،تعهههداتی کههه باشههگاه آنههرا تضههمین کههرده اسههت بایههد بهها قیههد مبلههغ در
ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده  )23مفاصا حساب
تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان هر دوره از طرف مدیرعامل برای هیات مدیره به منزله مفاصا برای همان دوره خواهد بود.
ماده  )24سود خالص
سود خالص باشگاه در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهالک و ذخیره ها با
رعایت مقررات جاریه .
ماده  )25اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص باشگاه پس از وضع زیانهای وارده در سال های قبل  ،باید بیستم آن بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود.
به پیشنهاد هیات مدیره و مدیرعامل ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.
ماده  )26سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی باشگاه منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته و سایر اندوخته های اختیاری
بعالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل .
سود قابل تقسیم باشگاه پس از کسر پاداش هیات مدیره کال به حساب اندوخته ورزشی باشگاه منظور میگردد.
ماده  )27مصارف اندوخته ها
اندوخته ورزشی باشگاه در جهت تهیه ابزار و لوازم ورزشی و فنی در رابطه با موضوع باشگاه و اموال منقول وغیر منقول قابل بهره
برداری است  .در خصوص خرید یافروش اموال غیر منقول الزم است قبال مجوز مدیرعامل اخذ گردد.
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ماده  )28برنامه و بودجه ساالنه باشگاهی
برنامه و بودجه هر سال باشگاه الزم است براساس برنامه ها  ،طرح ها ،برآورد فعالیتهای کمیته های فنی قبل از شروع سال بودجه
تهیه شده و همراه با اظهار نظر مدیر عامل جهت بررسی و تصویب هیات مدیره ارائه شود و در اولین جلسه هیات مدیره و
مدیرعامل مطرح گردد.
ماده  )29انواع عضویت
باشگاه دارای سه نوع عضو میباشد:
اعضای جاوید
اعضای رسمی
اعضای افتخاری
ماده  )30شرایط عضویت
آئین نامه شرایط پذیرش متقاضیان و طی مراحل الزم و شرایط عضویت در هر رشته ورزشی توسط مدیرعامل تهیه و پس از
تصویب هیات مدیره قابل اجرا میباشد.
تبصره – اقدامات مربوط به ثبت نام و عضویت و امور اداری و مالی افرادی که از طرف کمیته های فنی معرفی میگردند توسط
واحدهای ذیربط باشگاه زیر نظر مدیر عامل انجام میپذیرد.
ماده  )31عضو جاوید
اعضهها جاویههد باشههگاه متشههکل از اعضههایی اسههت کههه حههداقل پههن سههال سههابقه عضههویت در باشههگاه را داشههته باشههند
و منشهههاء خهههدمات ارزنهههده اعهههم از ورزشهههی  ،تشهههکیالتی و خهههدماتی مهههورد تاییهههد هیهههات مهههدیره گردیهههده باشهههند و
سههوابق اخههالق ورزشههی و صههداقت و عملکههرد ایشههان مههورد تاییههد کمیتههه فنههی ذیههربط و مههدیر عامههل قههرار گیههرد .
تایید عضویت جاوید هریک از اعضاء بعهده مدیرعامل است.
وافرادی که واجد شرایط میگردند  ،پرداخت حق عضویت اعضاء جاوید اختیاری است.
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ماده  )32عضو رسمی
اعضهههای رسهههمی باشهههگاه اعضهههایی هسهههتند کهههه مراحهههل آموزشهههی و آزمایشهههی را طهههی نماینهههد و مهههورد تاییهههد کمیتهههه
فنههی ذیههربط قههرار گیرنههد  .ایههن افههراد بعههد از تاییههد مههدیرعامل و تصههویب هیههات مههدیره بههه عنههوان عضههو رسههمی
باشگاه شناخته میشوند.
ماده  )33اختیارات اعضای رسمی
اعضهههای رسهههمی – دارای کلیهههه اختیهههارات الزم در فعالیتههههای ورزشهههی رشهههته مهههرتبط میباشهههند و تحهههت نظهههر
کمیته فنی مربوط و آئین نامه های باشگاه فعالیت می نمایند.
ماده  )34اختیاری بودن فعالیتهای ورزشی
عضهههویت در باشهههگاه ورزشهههی آلهههپ و همچنهههین شهههرکت در کلیهههه برنامهههه ههههای ورزشهههی اختیهههاری اسهههت و ارکهههان
باشهههگاه نمیتواننهههد اعضهههاء را وادار بهههه شهههرکت در ههههیچ برنامهههه ای بنماینهههد و مسهههئولیت حهههواد ورزشهههی در برنامهههه
های ورزشی بعهده عضو ذیربط میباشد.
ماده  )35بیمه اعضاء
هیئهههت مهههدیره و مهههدیر عامهههل الزم اسهههت کلیهههه اعضهههاء و داوطلبهههین عضهههویت را تحهههت پوشهههش بیمهههه حهههواد
ورزشهههی قهههرار دهنهههد و افهههراد فاقهههد پوشهههش بیمهههه ای مربهههوط مجهههاز بهههه شهههرکت در ههههیچ برنامهههه ورزشهههی باشهههگاه
نمیباشند .
ماده  )36حق عضویت
حههق عضههویت اعضههاء و حههق ورودیهههه و هزینههه هههای داوطلبههین عضههویت بهههه پیشههنهاد مههدیرعامل وتصههویب هیئهههت
مدیره تعیین میگردد.
ماده  )37استهالک وسایل
هزینهههه ههههای اسهههتهالک وسهههائل ورزشهههی توسهههط کمیتهههه فنهههی ذیهههربط پیشهههنهاد و پهههس از تاییهههد مهههدیرعامل و
تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد.
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ماده  ) 38برنامه ورزشی
هزینه های برنامه ها و دوره های الزم و صالحیت مربیان و شرکت کنندگان توسط کمیته فنی تعیین میگردد.
ماده  )39عضو افتخاری
باشههگاه میتوانهههد در راسههتای نیهههل بهههه اهههداف باشهههگاه و توجههه و قهههدردانی از پیشکسهههوتان  ،مربیههان  ،صهههاحب نظهههران
 ،شخصهههیت ههههای اجتمهههاعی عالقمنهههد بهههه ورزشههههای کوهسهههتانی و همچنهههین افهههرادی کهههه منشهههاء خهههدمات و آثههها ر
ارزنهههده بهههرای ورزشههههای کوهسهههتانی  ،باشهههگاه و جامعهههه ورزشهههی گردیهههده انهههد  .آنهههان را بهههه عضهههویت افتخهههاری
باشهههگاه بپذیرد.پیشهههنهاد عضهههویت چنهههین افهههرادی توسهههط مهههدیرعامل  ،کمیتهههه ههههای فنهههی و یههها ههههر یهههک از اعضههها ء
هیهههات مهههدیره بصهههورت محرمانهههه هیهههات مهههدیره ارائهههه میگهههردد و در ههههر صهههورت در کلیهههه مهههوارد عضهههویت افتخهههاری
منوط به تصویب هیات مدیره میباشد .
تبصرررره :عضهههویت افتخهههاری دارای ارزش فرهنگهههی و اجتمهههاعی و ورزشهههی در باشهههگاه میباشهههد و حهههدود اختیهههارات
اعضهههاء افتخهههاری الزم اسهههت در آئهههین نامهههه عضهههویت لحههها گهههردد .اعضهههاء افتخهههاری مشهههمول شهههرایط عضهههویت
اعضاء عادی یا جاوید در باشگاه و اختیارات و تعهدات آنان نمیباشند.
بخش ششم (سایر موارد)
ماده  )40آئین نامه انظباطی
بهها توجههه بههه نههوع فعالیههت و اهههداف باشههگاه و اهمیههت مسههائل اخالقههی و انظبههاطی اعضههاء در ایههن امههر و همچنههین
جامعههه ورزشههی کشههور  ،هیههات مههدیره موظهه اسههت .اصههول آئههین نامههه انظبههاطی باشههگاه در چهههارچوب مقههررات
و ضهههوابط اخالقهههی و اجتمهههاعی روز تهههدوین نمهههوده و بهههه مهههدیر عامهههل باشهههگاه جههههت اظههههار نظهههرو تصهههویب ارائهههه
نماینهههد در آئهههین نامهههه انظبهههاطی الزم اسهههت حهههدود اختیهههارات کمیتهههه ههههای فنهههی  ،مهههدیرعامل و هیهههات مهههدیره
مشخص شود.
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ماده  )41تشویق و تنبیه
بههه منظههور پیشههبرد فعالیتههها در جهههت نیههل بههه اهههداف باشههگاه و گسههترش اقههدامات ارزنههده اعضههاء  ،هیههات مههدیره
میتوانهههد بهههه پیشهههنهاد کمیتهههه هههها و تاییهههد مهههدیرعامل و یههها پیشهههنهاد مهههدیرعامل و بهههه تشهههخیص خهههود از اعضهههاء
قدرانی مناسب معنوی و مادی بعمل آورد.
همچنههین بهها توجههه بههه ضههوابط آئههین نامههه انظبههاطی هیههات مههدیره میتوانههد بههه پیشههنهاد کمیتههه هههای فنههی و تاییههد
مدیرعامل و یا پیشنهاد مدیرعامل به تشخیص خود تصمیمات الزم جهت تنبیه افراد اتخاذ نماید.
ماده  )42برنامه ای میان مدت و بلند مدت
هیات مدیره باشگاه الزم است برنامه های میان مدت ( 3سال) و بلند مدت ( 5سال) رابا هماهنگی مدیرعامل و اعضاء کمیته ها
تهیه و جهت تصویب به مدیرعامل ارائه نماید  .زمان تهیه برنامه میان و بلند مدت در طول آخرین سال برنامه قبل میباشد.

بخش هفتم – توقف و انحالل
ماده  )43توقف و انحالل
توق فعالیت های باشگاه و یا انحالل آن طبق مقررات جاری کشور میباشد .
و این موارد در موارد دیگه
وقتی باشگاه موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام آن غیر ممکن باشد
در صورت حکم قطعی دادگاه
ماده )44
هرگهههاه باشهههگاه طبهههق منهههدرجات مهههاده قبهههل متوقههه گهههردد کلیهههه شهههرایط و اقهههدامات و امهههور مربوطهههه را مجمهههع
مربوط تعیین مینماید و هیات مدیره و بازرس مسئول امور مرتبط با مصوبات میباشند.
چنانچهههه منحهههل گهههردد تصهههفیه امهههور آن بههها متابعهههت از مقهههررات هالیحهههه قهههانونی اصهههالح قسهههمتی از قهههانون تجهههارت
وهماهنگی با سازمان تربیت بدنی بعمل خواهد آمد.
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بخش هشتم – متفرقه
ماده  )45موضوعات پیش بینی نشده
مهههواردی کهههه در اساسهههنامه حاضهههر پهههیش بینهههی نشهههده اسهههت مشهههمول مقهههررات الیحهههه اصهههالحی قهههانون تجهههارت و
سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
این اساسنامه با  44ماده و  6تبصره در مورخ  1399/01/20مورد تایید است.
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