REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO/
ORDYNACJA WYBORCZA

ROZDZIAŁ I
ZASADY WYBORCZE
§1
Władze i organa Federacji Tańca Sportowego pochodzą z wyboru.
§2
Liczba kandydatów do władz i organów jest nieograniczona.
§3
Wybory do wszystkich władz Federacji Tańca Sportowego są tajne.
§4
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Delegatom członków zwyczajnych FTS.
Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom wspierającym, honorowym oraz zaproszonym
gościom.
§5
Członkowie Zwyczajni wybierają na podstawie swoich statutów do 5 delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów FTS z 1 głosem stanowiącym.
§6
Umotywowane kandydatury do Zarządu FTS i Komisji Rewizyjnej FTS zgłaszają uprawnieni
członkowie FTS w czasie obrad.
§7
Przed umieszczeniem na liście wyborczej kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie oraz
udzielić odpowiedzi na pytania wyborców.
§8
Przyjęta lista kandydatów sporządzana jest w porządku alfabetycznym.
§9
1. Mandat pełnienia funkcji z wyboru wygasa przed upływem kadencji w przypadku rezygnacji
lub odwołania.
2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji.
Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących
z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
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3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, dokonuje się na to miejsce
kooptacji. Ogólna ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Komisji
Rewizyjnej pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
4. W przypadku ustania członkostwa we władzach Federacji powyżej 1/3 członków, Zarząd
zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem wyboru
władz.
5. Rezygnacja z członkostwa we władzach Federacji dokonywana jest pisemnie.
§ 10
Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS wymagana jest obecność co
najmniej połowy członków zwyczajnych, w pierwszym terminie. W drugim terminie podanym
w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych do głosu stanowiącego.

ROZDZIAŁ II
WYBORY DO WŁADZ FEDERACJI
§ 11
Walne Zgromadzenie Delegatów FTS określa liczbę osób wybieranych do władz Federacji.
§ 12
1. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa, a następnie pozostałe osoby do Zarządu.
2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Komisję Rewizyjną Federacji.
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.

ROZDZIAŁ III
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW FTS
§ 14
1. Walne Zgromadzenie Delegatów FTS wybiera Prezydium, które kieruje pracami Walnego
Zgromadzenia.
2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz jeden członek.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Prezydium.
4. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia FTS należy:
a) Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia porządku obrad
b) Kierowanie obradami
c) Czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad

d)
e)
f)
g)

Udzielanie głosu uczestnikom obrad
Wydawanie zarządzeń porządkowych
Wyznaczanie okresu, w którym mogą być zgłaszani kandydaci
Przeprowadzenie przy pomocy Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej głosowań jawnych i
tajnych oraz przedstawianie ich wyników
h) Rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych
5. Od rozstrzygnięć osoby prowadzącej obrady przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia FTS.
6. Sekretarz Walnego Zgromadzenia ponosi odpowiedzialność za sporządzenie protokołu
obrad.
7.

ROZDZIAŁ IV
KOMISJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§ 15
Delegaci w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybierają Komisję MandatowoSkrutacyjną spośród delegatów niekandydujących do władz Federacji.
Liczbę członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej określają uprawnieni do głosowania.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest:
a) Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Delegatów
b) Obliczanie ilości głosów w głosowaniu jawnym, w kolejności: za, przeciw,
wstrzymujących się
c) Przygotowanie list wyborczych kandydatów pretendujących do pełnienia
poszczególnych funkcji w organach władz
d) Przygotowanie kart do głosowania
e) Obliczanie ilości głosów kandydatów do władz
f) Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji wyników wyborów do władz
g) Sporządzenie protokołu ze swoich prac podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów
i przekazanie go Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 16
Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Uchwał i Wniosków.
Liczbę członków Komisji Uchwał i Wniosków określają uprawnieni do głosowania.
Komisja Uchwał i Wniosków wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Do kompetencji Komisji Uchwał i Wniosków należy przyjmowanie i opracowywanie
projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
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ROZDZIAŁ V
GŁOSOWANIE
§ 17
1. Wybór władz FTS w I turze wyborów jest ważny w przypadku uzyskania 50% +1 ważnych
głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, którzy pobrali mandat
w dniu Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór władz FTS w II turze wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów.
3. Uchwałę o zmianie Statutu, lub rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności delegatów reprezentujących przynajmniej
połowę członków zwyczajnych Federacji, uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu.
§ 18
1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią
Federacji. Każdą turę głosowań Komisja Mandatowo- Skrutacyjna ostemplowuje pieczęcią
Federacji.
2. Karty do głosowania są odrębne w przypadku wyboru:
- Zarządu FTS
- Komisji Rewizyjnej FTS
§ 19
Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku "X" po prawej
stronie nazwiska kandydata, na którego głosujący oddaje głos.
§ 20
Głos ważny jest wówczas, gdy wyborca wskazuje na karcie do głosowania liczbę kandydatów
równą lub mniejszą od ustalonej liczby osób wybieranych do władz Federacji.
§ 21
Głos jest nieważny w przypadku dopisania na karcie do głosowania nazwisk kandydatów
uprzednio niezgłoszonych, posłużenie się innym znakiem lub kartą do głosowania oraz
dopisania większej ilości znaków niż ilości kandydujących do danego organu.
§ 22
Karta do głosowania zawiera jedynie nazwiska i imiona kandydatów umieszczone w porządku
alfabetycznym.
§ 23
W przypadkach wątpliwych o ważności głosów rozstrzyga Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
§ 24
1. Głosowania jawne odbywają się na sali obrad. W głosowaniu biorą udział uczestnicy
Walnego Zgromadzenia znajdujący się na Sali obrad.
2. Oddanie głosu w głosowaniu jawnym polega na podniesieniu mandatu po wywołaniu do

zagłosowania przez osobę prowadzącą Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej dokonują liczenia głosów oddanych za,
przeciw i wstrzymujących się, a następnie Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego
wyznaczona przekazuje wyniki osobie prowadzącej Walne Zgromadzenie.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

§ 25
Procedura głosowania tajnego odbywa się w przeznaczonej wyłącznie do głosowań tajnych
oddzielonej części Sali obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedura głosowania tajnego rozpoczyna się pobraniem przez głosującego karty do
głosowania, wydawanej na podstawie okazanego mandatu uczestnika Walnego
Zgromadzenia.
Karty do głosowania tajnego wydawane są przez członków Komisji Mandatowo –
Skrutacyjnej.
Głosujący otrzymuje kartę do głosowania tajnego z zapisanymi alfabetycznie nazwiskami
i imionami kandydatów.
Po odebraniu karty do głosowania tajnego osoba udaje się w miejsce umożliwiające
zachowanie tajności głosowania. Następnie osoba głosująca wrzuca kartę do głosowania do
urny, co kończy procedurę głosowania. W chwili wrzucenia głosu do urny członek Komisji
Mandatowo–Skrutacyjnej dokonuje na mandacie głosującego stosownego oznaczenia,
wskazującego na wzięcie udziału w danym głosowaniu.
Głosy oddane na kartach innych niż wydane przez Komisję Mandatowo –Skrutacyjną, bądź
też oddane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, uznaje się za głosy nieważne.
Przewodniczący Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej określa czas niezbędny dla oddania
głosów przez wszystkich uprawnionych. Po upływie tego czasu zarządza się zakończenie
danego głosowania.
Komisja Mandatowo–Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów niezwłocznie po
zamknięciu głosowania tajnego.

§ 26
Niniejszy Regulamin uzyskuje moc prawną z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
Delegatów FTS.
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