Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Вітрильної Федерації України
від "16" лютого 2019 р.

Це Положення розроблено з метою практичного застосування статті №8 Рада - Статуту ВФУ, підпункт 8.2.3 –
Представники Уповноважених партнерів ВФУ з правом дорадчого голосу
П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ПА РТНЕРІВ ВФУ
З ПРАВО М ДОРАДЧОГО Г ОЛОСУ
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Уповноваженими партнерами ВФУ з правом дорадчого голосу (Уповноважений партнер)
можуть бути юридичні особи приватного права (підприємства, товариства), громадські
об'єднання зі статусом юридичної особи (асоціації класів, яхт-клуби, приватні спортивні
школи) та об’єднання фізичних осіб, які визнають Статут ВФУ, сприяють виконанню
статутних завдань ВФУ, або в інший спосіб здійснюють підтримку ВФУ.
Уповноважений партнер укладає з ВФУ договір про співробітництво.
Співпраця ВФУ з Уповноваженими партнерами здійснюється з метою розвитку вітрильного
спорту та без мети отримання прибутку.
Уповноважений партнер зобов’язаний сприяти розвитку вітрильного спорту, вітрильництва у
всіх його різновидах.
Уповноважений партнер визнає Cтатут ВФУ, сприяє виконанню його завдань і набуває свого
статусу за рішенням Ради ВФУ на підставі укладеного договору про співробітництво.
Статус Уповноваженого партнера не залежить від кількості його членів.
ВФУ і Уповноважений партнер співпрацюють на підставі договору про співробітництво та
типового Положення про Уповноважених партнерів ВФУ з правом дорадчого голосу, яке
затверджується рішенням Ради ВФУ.
Уповноважений партнер ВФУ має право:

отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ВФУ;

брати участь, в організації та проведенні змагань з вітрильного спорту та інших
спортивних, навчальних, методичних та інших заходів, що проводяться ВФУ на
засадах і в порядку, визначеному її регламентуючими документами.

організовувати змагання з вітрильного спорту в порядку, визначеному
регламентуючими документами ВФУ;

отримувати інформацію про терміни, місце проведення і порядок денний засідань
Ради ВФУ, вносити свої зауваження і пропозиції до порядку денного.

делегувати свого повноважного представника з правом дорадчого голосу до Ради
ВФУ;
Уповноважений партнер ВФУ зобов’язується:

популяризувати вітрильний спорт, вітрильництво у всіх його різновидах, сприяти
їхньому розвитку;

дотримуватися вимог Статуту ВФУ;

здійснювати пошук і консолідацію кадрів для реалізації політики ВФУ у сфері
розвитку вітрильного спорту у всіх його різновидах;

надавати до Президії ВФУ, щорічні звіти про свою роботу.
Уповноважений партнер ВФУ набуває такого статусу після укладання договору про
співробітництво з ВФУ. Відповідне рішення затверджує Рада ВФУ на підставі відповідної
заяви поданої до Президії і позитивного рішення керівництва Відокремленого підрозділу ВФУ
(у разі, якщо діяльність Уповноваженого партнера обумовлена територіальним принципом).

