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REGULAMIN KLUBU PILOTÓW
PRZY WIELKOPOLSKIEJ IZBIE TURYSTYCZNEJ

Tekst jednolity przyjęty przez Zarząd WIT w dniu 26.04.2013 r.

1. Tworzy się Klub Pilotów przy Wielkopolskiej Izbie Turystycznej, zwany dalej „Klubem”.
2. Klub zrzesza pilotów wycieczek licencjonowanych i bez licencji, rekomendowanych przez
biura podróży.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach Wielkopolskiej Izby Turystycznej.
4. Członkami Klubu są piloci, którzy złożyli wniosek, przyjęci uchwałą Zarządu WIT.
5. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
6. Członkowie Klubu mogą posługiwać się rekomendacją uchwaloną przez Zarząd WIT.
7. Rekomendacja jest płatna w wysokości 100 PLN/os i ważna 3 lata.
8. Koło realizuje cele statutowe WIT, w szczególności te dotyczące zasad etyki i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w turystyce.
9. Do praw i obowiązków członków Klubu należy:
- posługiwanie się rekomendacją uchwaloną przez Zarząd WIT oraz identyfikatorem:
a) z logo WIT i logo biura, dla którego wykonuje usługę w przypadku biura – członka WIT
b) tylko z logo WIT, jeżeli wykonuje usługę dla biura niezrzeszonego w WIT
- udział w Walnym Zgromadzeniu WIT z 1 głosem dla przedstawiciela Klubu, wyłonionego
przez Klub w głosowaniu on-line bez ingerencji WIT
- dostarczenie wraz z wnioskiem o przyjęcie do Kluby 1 rekomendacji biura podróży – w
przypadku członka WIT lub 3 rekomendacji biur podróży – nie członków WIT.
- opłacenie składki członkowskiej – rekomendacyjnej w kwocie 100 PLN/os/3 lata.
10. Jako szczególne naruszenie niniejszego regulaminu, obligujące Zarząd WIT do usunięcia
członka Klubu, uważa się:
- informację o wszelkiego rodzaju nadużyciach podczas wykonywania pracy pilota wycieczek,
- nierzetelność wykonywanych usług,
- pracę na rzecz biura z tzw. „szarej strefy”, nieposiadającego wpisu do Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
- nieopłacenie składki rekomendacyjnej.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

