REGULAMIN
Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA”
Punkt 1
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków oraz osoby przebywające na terenie
Klubu.
Punkt 2
Zabrania się przebywania na terenie Klubu osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków
odurzających, jak i wnoszenie na teren Klubu alkoholu i innych środków odurzających.
Punkt 3
Na terenie Klubu należy zachować ciszę i szanować godność osobistą osób w nim
przebywających.
Punkt 4
Niedopuszczalne jest niszczenie majątku Klubowego.

Punkt 5
Każdy członek Klubu jest zobowiązany (w miarę swoich możliwości) do uczestnictwa
w zajęciach Klubowych i działalności Klubowej.
Punkt 6
Członkowie Klubu powinni działać w myśl zasady – „Pomagając innym – pomagasz sobie”.
Punkt 7
Działalność Klubowa wykraczająca poza sprawy wewnętrzne Klubu musi być każdorazowo
uzgadniana z Zarządem Klubu.
Punkt 8
Korzystanie z biblioteki Klubowej przysługuje członkom Stowarzyszenia.
Punkt 9
Sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane podczas posiedzeń Zarządu
Klubu.
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