گروه كوهنوردي كاسپين
آئين نامه كميته مالي و تداركات
ماده )1كويتِ اهَس هبلي ٍ تذاسكبت جْت بشًبهِ سيضي اهَس هبلي ٍ خذهبت سسبًي بِ كويتِ ّبي
ديگش ٍ اعضب جْت بْتش اداسُ ًوَدى گشٍُ تطكيل گشديذُ است.
ماده )2هسئَل كويتِ بعذ اص اًتخبة ضذى هي ببيست بشاي اٍليي جلسِ ّيئت هذيشُ ًفش دٍم خَد سا
هعشفي ًوبيذ.
ماده )3ايي كويتِ بِ دٍ بخص  -1اهَس هبلي -2 ،اهَس تذاسكبت تقسين هي ضَد.
ماده )4بخص اهَس هبلي جْت ثبت ّضيٌِ ّبي گشٍُ ،كويتِ ّب ،دسآهذّبي ًبضي اص ضْشيِ ٍ هبصاد
بشًبهِ ّبي گشٍُ هي ببضذ.
ماده )5بخص اهَس هبلي هَظف است ليست توبهي دسيبفتي ّب ّ ،ضيٌِ ّبي بشًبهِ اجشا ضذُ گشٍُ سا
اص سشپشست بعذ اص تبييذ هذيشيت گشٍُ دسيبفت ٍ اقذاهبت الصم سا اًجبم دّذ.
ماده )6هسئَل كويتِ هي ببيست بِ كوك اعضبي صيشهجوَعِ خَد دس خػَظ تبهيي ًيبصّبي هبلي
گشٍُ چِ دس خػَظ دسآهذ ٍ چِ دس خػَظ ّضيٌِ ّب بشًبهِ سيضي ًوَدُ (بشًبهِ يك سبلِ) ًيض بشاي
تبئيذ ًْبيي بِ ّيئت هذيشُ گضاسش ًوبيذ.
تبصره :بشاي بشًبهِ سيضي يكسبلِ هي تَاًذ بب هجَص ّيئت هذيشُ صهبى سا تقليل يب افضايص دّذ.
ماده )7توبهي دسآهذّبي گشٍُ هي ببيست بِ حسبة گشٍُ كٌََّسدي كبسپيي كِ بِ ًضد ببًك يب
هَسسِ ّبي هجبص عبق قَاًيي كطَس جوَْسي اسالهي ايشاى هي ببضذ ٍاسيض سپس جْت ّضيٌِ ّب يب
تٌخَاُ اص آى حسبة بشداضت غَست بگيشد.
تبصره :دس خػَظ ّضيٌِ ّبي تشاًسپَست دس خػَظ بشًبهِ ّبي يك سٍصُ بب هػَبِ ّيئت هذيشُ
هي تَاى اص هحل دسآهذ بشًبهِ پشداخت هي گشدد.
ماده )8توبهي اسٌبد حسببذاسي هي ببيست بِ سٍص بَدُ كِ دس غَست لضٍم هسئَل هشبَعِ بتَاًذ
گضاسش كبهل اسائِ ًوبيذ.

ماده  )9پيگيشي جْت پيذا ًوَدى اسپبًسشّبي هبلي ٍ اعالم بِ ّيئت هذيشُ جْت تبييذ ًْبيي
بند :2دس خػَظ كوكْبي خبسج اص گشٍُ ببيذ قبل اص دسيبفت بِ تبييذ ّيئت هذيشُ بشسذ يب ايٌكِ
ّيئت هذيشُ دس يك هػَبِ افشاد ريػالح سا بشاي كويتِ هشبَعِ هطخع ًوبيذ.
ماده )11تعييي ٍ تكليف دس خػَظ ّضيٌِ ّبي بشًبهِ ٍ استببط هستقين بب سشپشست ّش بشًبهِ ٍ
تعييي ّضيٌِ ّبي اعضب عضَ گشٍُ (ضْشيِ بذُ) ٍ غيشعضَ
ماده )11بخص تذاسكبت ٍظيفِ خشيذ هَاسد هَسد احتيبج گشٍُ سا بِ عْذُ داسد.
ماده )12ايي بخص تَسظ تٌخَاّي كِ اص بخص هبلي دسيبفت هي ًوبيذ عبق بشگِ تقبضب خشيذ كِ بِ
اهضبء هسئَل كويتِ هشبَعِ ٍ هذيش گشٍُ سسيذُ است خشيذ ًوَدُ ٍ بعذ اص تبييذ جٌس تَسظ
كويتِ تقبضب كٌٌذُ ٍ اهضب هسئَل كويتِ هبلي ٍ تذاسكبت سٌذ آى غبدس هي گشدد.
ماده  )13بخص تذاسكبت هي ببيست ًسبت بِ لضٍم خشيذ اجٌبس هشبَعِ آگبّي كبهل داضتِ ٍ
اضشاف كبهل بِ لَاصم داخل دفتش يب اًببس داضتِ ببضذ تب لَاصهي حيف ٍ هيل ًگشدد.
ماده )14هسئَل كويتِ ٍ ديگش اعضبي صيشهجوَعِ هي ببيست بب ببصسس گشٍُ هَظف بِ ّوكبسي الصم
سا داضتِ ببضٌذ دس غيش ايي غَست ببصسس هي تَاًذ عي گضاسضي بِ ّيئت هذيشُ ٍ هجوع عوَهي دس
خػَظ فشد خبعي تػوين گيشي ضَد.
ماده )15ايي كويتِ دس خػَظ اهَال گشٍُ اهيي بَدُ ٍ هي ببيست دس خػَظ اهَال گشٍُ اعالعبت
كبهل داضتِ ببضذ.
ماده  )16هسئَل كويتِ هَظف است دس پبيبى ّش فػل گضاسش عولكشد فػل گزضتِ تب پبيبى  22هبُ
بعذ بِ ّئيت هذيشُ ٍ ببصسس اسائِ ًوبيذ.

