Program Koła Studenckiego AAPG
REGULAMIN

CZĘŚĆ I: AFILIACJA
ARTYKUŁ 1
By przyłączyć się do AAPG, koło studenckie musi liczyć co najmniej 6 członków, a w ciągu pierwszego roku
działalności liczba ta musi wzrosnąć do 12 oraz utrzymać się przynajmniej na takim poziomie.
ARTYKUŁ 2
Niniejsza organizacja nosi nazwę Studenckie Koło Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych
[Student Chapter of the American Association of Petroleum Geologists].

CZĘŚĆ II: CZŁONKOSTWO
ARTYKUŁ 1
Każda osoba, ciesząca się dobrą opinią jako student uczelni o dopuszczalnym standardzie akademickim, ma
prawo ubiegać się o członkostwo. Status członka traci moc prawną w momencie wygaśnięcia statusu studenta lub
przypadku niewywiązania się z obowiązku opłacania rocznej składki.
. ARTYKUŁ 2
Członkowie Koła Studenckiego muszą być członkami AAPG. Klasyfikacja członkowska wygląda następująco:
Studiujący członkowie AAPG
Studenci geologii bądź kierunków powiązanych z tą dziedziną na wyższych uczelniach o dopuszczalnym
standardzie akademickim mogą ubiegać się o członkostwo w charakterze członka studiującego, które traci ważność w
momencie wygaśnięcia statusu studenta.
Zwyczajni członkowie AAPG
Każdy zwyczajny członek AAPG może przystąpić do Koła Studenckiego pod warunkiem, że:
(a) członek znajduje się na liście studentów i stara się o uzyskanie tytułu naukowego bądź
(b) zajmuje się nauczaniem geologii lub geofizyki na poziomie uniwersyteckim.
Nadzwyczajni członkowie AAPG
Nadzwyczajny członek AAPG może przystąpić do Koła Studenckiego pod warunkiem, że znajduje się na
liście studentów i stara się o uzyskanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi.
ARTYKUŁ 3
Uczniowie sąsiadujących ze sobą uczelni, które nie mają istniejących Kół Studenckich AAPG, mogą utworzyć koło
mieszane, pod warunkiem iż:
(a) spełnią wymogi członkowskie zawarte w artykule 2.
(b) W czasie trwania roku akademickiego, członkowie uczestniczą w przynajmniej jednym regularnym zebraniu
kwartalnym.
ARTYKUŁ 4
W ramach jednej instytucji mogą funkcjonować dwa koła studenckie pod warunkiem, iż Zarząd Koła Studenckiego otrzyma i zatwierdzi petycję (w formie listu tradycyjnego lub elektronicznego).

CZĘŚĆ III: SKŁADKI
ARTYKUŁ 1
Zgodnie z regulaminem, wysokość składki określana jest corocznie przez AAPG. Składki należy uiszczać do
dnia 1 czerwca każdego roku.
ARTYKUŁ2
Studentowi zalegającemu w opłacaniu składek przez okres jednego semestru nie przysługuje prawo do głosowania w kwestiach dotyczących Koła, a po roku następuje skreślenie z listy członkowskiej.
ARTYKUŁ3
Po uzyskaniu aprobaty ze strony Zarządu Koła Studenckiego AAPG, Koło Studenckie może nałożyć na swoich członków dodatkowe opłaty pod warunkiem, iż zostaną one wcześniej zatwierdzone większością głosów członkowskich.

CZĘŚĆ IV: OPIEKUN KOŁA
ARTYKUŁ 1
Koło ma przynajmniej jednego opiekuna.
ARTYKUŁ 2
Opiekun i współopiekun Koła muszą być zwyczajnymi bądź nadzwyczajnymi członkami AAPG.
ARTYKUŁ 3
Opiekun i współopiekun Koła wyznaczani są przez obecnych członków Koła i mogą zostać zwolnieni z pełnionej funkcji, jeśli tak uzna 2/3 członków podczas głosowania.
ARTYKUŁ 4
Opiekun i współopiekun Koła muszą wyrazić zgodę na objęcie funkcji oraz pełnienie związanych z nią obowiązków przed zgłoszeniem ich kandydatury na to stanowisko.

CZĘŚĆ V: ZARZĄD KOŁA
ARTYKUŁ 1
W skład zarządu Koła Studenckiego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, oraz
skarbnik, którzy stanowią Komitet Wykonawczy. Koło może utworzyć również inne stanowiska, jeśli uzna je za stosowne.
ARTYKUŁ 2
Członkowie zarządu wybierani są na okres jednego roku podczas zebrania, którego datę wyznacza Koło Studenckie.
ARTYKUŁ 3
Mimo, iż nie jest to zalecane, członkowie zarządu mogą zostać wybrani na to samo stanowisko w obrębie
Komitetu Wykonawczego (Zarządu) dwa razy z rzędu. Po okresie dwóch lat mają prawo objąć inny urząd.
ARTYKUŁ 4
Jeśli w ciągu roku zwolni się dane stanowisko (z wyjątkiem urzędu przewodniczącego), należy je obsadzić
podczas kolejnego planowego zebrania.

CZĘŚĆ VI: OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
ARTYKUŁ 1
Przewodniczący kieruje Komitetem Wykonawczym oraz każdym zebraniem Koła Studenckiego. Przewodniczący wyznacza wszelkie komisje i przedstawia je Komitetowi Wykonawczemu celem zatwierdzenia. Na przewodniczącym spoczywają wszystkie inne obowiązki wykonawcze, nieujęte w niniejszym regulaminie.

ARTYKUŁ 2
W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zastępca przejmuje wszelkie należące do niego obowiązki oraz obejmuje urząd przewodniczącego w przypadku jego zwolnienia.
ARTYKUŁ 3
Zadaniem sekretarza jest protokołowanie wszelkich zebrań Koła albo Komitetu Wykonawczego w oficjalnej
księdze protokołów.
ARTYKUŁ 4
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Koła Studenckiego oraz opłacanie rachunków, uprzednio zatwierdzonych przez przewodniczącego lub Komitet Wykonawczy. Raz w roku skarbnik przedstawia Komitetowi Wykonawczego bilans finansowy celem kontroli oraz zatwierdzenia.

CZĘŚĆ VII: DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
ARTYKUŁ 1
W roku akademickim zebrania Koła odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
ARTYKUŁ 2
Działaniami Koła kieruje Komitet Wykonawczy, składający się z członków zarządu, wybranych podczas głosowania, poprzedniego przewodniczącego (jeśli jest dostępny) oraz opiekuna Koła. W czasie roku akademickiego
Komitet Wykonawczy spotyka się raz w miesiącu przed zebraniami Koła.
ARTYKUŁ 3
W skład koła wchodzą stałe komisje, np. Komisja Programowa, Komisja d.s. Wycieczek Terenowych, Komisja
Członkowska, itp. Przewodniczący poszczególnych komisji są wyznaczeni przez przewodniczącego Koła oraz uczestniczą w zebraniach Koła w czasie roku akademickiego.
ARTYKUŁ 4
Jeśli zaistnieje traka potrzeba, przewodniczący Koła powołuje komisje nadzwyczajne.
ARTYKUŁ 5
W okresach między zajęciami, książki, nagrania i fundusze znajdują się w posiadaniu opiekuna/ współopiekuna Koła bądź innego wyznaczonego zwierzchnika. W stosownych przypadkach środki powinny być zdeponowane na
koncie Koła Studenckiego (uniwersyteckiego systemu księgowego bądź bankowym).

CZĘŚĆ VIII: KWORUM
ARTYKUŁ 1
Kworum na zebraniach Koła wynosi jedną trzecią wszystkich członków, w tym przynajmniej jednego obieralnego członka zarządu.
ARTYKUŁ 2
Kworum Komitetu Wykonawczego wynosi trzy osoby.

CZĘŚĆ IX: KWORUM
ARTYKUŁ 1
Koło składa dwa sprawozdania w zarządzie AAPG: pierwsze- do czerwca oraz drugie- najpóźniej w pierwszych dniach grudnia. Lista informacji, jakie powinny się znaleźć w poszczególnych sprawozdaniach, znajduje się w
Podręczniku Koła Studenckiego.
ARTYKUŁ 2
W przypadku nieprzedłożenia obu sprawozdań w zarządzie AAPG do końca grudnia, Koło uzyska status zawieszonego, bez prawa do świadczeń stowarzyszeniowych.

CZĘŚĆ X: POPRAWKI
ARTYKUŁ 1
Kołu przysługuje prawo złożenia w zarządzie AAPG pisemnej petycji dotyczącej proponowanych zmian w regulaminie.
ARTYKUŁ 2
Poprawki do niniejszego regulaminu wnosi się po uzyskaniu dwóch trzecich głosów członków Komitetu Koła
Studenckiego w głosowaniu odbywającym się podczas regularnego corocznego zebrania. Propozycje poprawek w
formie CZĘŚĆ X, ARTYKUŁ X muszą być przekazane uczestnikom zebrania na piśmie oraz z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
ARTYKUŁ 3
Propozycje zmian w regulaminie można zgłaszać podczas dyskusji Komitetu Koła Studenckiego, odbywającej
się w trakcie regularnego corocznego zebrania. Zmiany wprowadza się po uzyskaniu dwóch trzecich głosów członków
Komitetu Koła Studenckiego.
ARTYKUŁ 4
Poprawki muszą zostać zatwierdzone przez zarząd AAPG i/lub Komitet Wykonawczy AAPG.
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