MITTETULUNDUSÜHINGU PELOTON
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud ”klubi”) nimeks on PELOTON.
2. Klubi asukoht ja aadress on Lõuna 16,50406,Tartu, Eesti Vabariik.
3. Klubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on jalgrattaja suusaspordi harrastamine, noor-, saavutus- ja harrastusportlaste spordialane koolitamine,oma
liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine,ühistreeningute
korraldamine,spordiürituste korraldamine ,sportlaste toetamine ja spordivõistlustel osalemine.
4. Klubi ühendab jalgratta-ja suusaspordi vastu huvi tundvaid ja nende spordialadega tegelevaid või
nende spordialade arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest ôigusaktidest, nendega kooskôlas
kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast pôhikirjast ja Eesti Spordi Hartast, Euroopa
Spordieetika Koodeksist ning Eesti Olümpiakomitee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest.
6. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
7. Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus.

2. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1 Klubi tegevuse eesmärkideks on oma liikmete spordi alane koolitus, treeningute ja sportlike
ürituste korraldamine ning klubi liikmete ühisest huvist spordi kui sportliku vaba aja veetmise jaoks
soodsate tingimuste loomine, viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini
ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
Eesmärkide täitmiseks Klubi:
1. Koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;
2. Propageerib jalgratta-ja suusaspordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse nendest spordialadest
huvitatud noori, nende vanemaid ,harrastussportlasi,eliitsportlasi ja toetajaid;
3. Organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele kvalifitseeritud metoodilise ja erialase
juhendamisi ja korraldab treeninguid;
4. Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning väljaspool seda spordi arengu
toetamiseks;

5. Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega,
osavõtte võistlustest, määrab Klubi esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal.
6. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi;
7. Loob noor-, saavutus- ja harrastussportlastele vajalikud treeningtingimused, sh spordiruum,
treeningvarustus, spordiinventar, spordimeditsiinilise kontroll ja erialane juhendamine;
8. Korraldab ja toetab klubiliikmetest treenerite ja sportlaste ettevalmistamist ja osavõtmist
spordilaagritest ja- võistlustest;
9. Korraldab oma Klubi liikmetele võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
10. Arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohaliku
omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal spordi edendamiseks ning
traditsioonide säilitamiseks;
11. Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud
liikmetele, koolituse või väljaõppe kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende
enesetäiendamiseks;
12. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi,
võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning
tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja
sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

3. KLUBI LIIKMESKOND
3.1. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes:
1. tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja;
2. osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad regulaarset aastast liikmemaksu.Klubiliikmed,kes
toovad klubi juurde toetaja-sponsori on vabastatud aastasest liikmemaksust ja ühekordsest
sisseastumismaksust juhul kui sponsori toetus on suurem kui 500eur;
3. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus. Klubi juhatus otsustab ühe kuu
jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise ning
saadab vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud e-posti aadressil.
4. Klubi liikmemaks on 200 eurot aastas.
5.Liikmeks astumise avaldusele peab olema lisatud kolme klubiliikme soovitus,peale 20 esimese
liikme vastuvõtmist.
3.2. Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui
Klubi liige:

1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Klubi liikmemaksu
2. ei osale aasta jooksul ühelgi Klubi poolt korraldatud üritusel;
3. on kahjustanud Klubi tegevust või mainet;
4. ei ole Klubile lojaalne;
5. tegutseb Klubi eesmärkide vastaselt, ei täida juhatuse või muu Klubi organi õiguspärast otsust;
6. on käitunud vastuolus üldtunnustatud eetika- või kõlblusnormidega.
3.3. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult teatada.
3.4 Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta liikmemaks tasuda kogu
majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Klubis
on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale.
3.5 Klubi liikmetel on õigus:
1. Osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;
2. Kasutada Klubi poolt loodud või Klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt
Klubis kehtestatud korrale;
3. Anda nõu ja soovitusi klubi juhatusele klubi juhtimiseks ja klubi elu korraldamiseks;
4. Saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
5. Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja atribuutikat ning eeliskorras Klubi
vara.
6. Klubist välja astuda.
3.6 Klubi liikmed on kohustatud:
1. Järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte.
2. Tasuma õigeaegselt liikmemakse.
3. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara.
4. Hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
3.7 Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada Klubi juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete
nõusolekut.

4. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

4.1. Klubi kõrgemaiks organiks on Klubi juhatus.
4.1.1. Klubi juhatuse pädevuses on:
1. põhikirja muutmine;
2. eesmärgi muutmine;
3. asutajaliikmete vastava volituse korral juhatuse liikmete määramine;
4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;
5. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.1.3. Juhatus koguneb:
1. aastaaruande kinnitamiseks;
2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 3/5 Klubi liikmetest;
3. muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad.
4.1.4. Juhatuse otsustest teavitatakse klubiliikmeid vähemalt 14 päeva jooksul klubi teadetestendil
klubiruumides või klubi veebilehel.
4.2. Juhatus
4.2.1. Klubi juhib ja seda esindab juhatus, mis on 2 liikmeline.
4.2.2. Klubi juhatusse kuuluvad klubi asutajad Kaspar Kokk ja Rene Mandri.
4.2.3. Juhatuse liige esindab Klubi kõigis õigustoimingutes.
4.2.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
4.3. Majandustegevus
4.3.1. Klubi majandusaasta on 1. jaanuar-31. detsember.
4.3.2. Klubi vara tekib:
1. riigi ja kohaliku omavalitsuse eraldistest;
2. sponsorite toetustest ja teistest annetustest;
3. muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest laekumistest.
4.3.3. Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja
nõuetega.
4.3.4. Klubi kasutab oma vara ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3.5. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

4.4. Kontroll ja revideerimine
4.4.1. Juhatus teostab järelevalvet Klubi majandustegevuse üle.
4.5. Raamatupidamine
4.5.1. Juhatus korraldab Klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.5.2. Raamatupidamise õigsuse eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega.

5. KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
5.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. Liikmemaksudest.
5.1.2. Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest.
5.1.3. Toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest.
5.1.4. Toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt ning sõprusklubidelt.
5.1.5. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja
reklaamilepingutest.
5.1.6. Muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest laekumistest.
5.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide
saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja
vahendeid anda ja võtta kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutamiseks jne.) oma
liikmetele ja Klubi liikmetelt lepingulisel alusel.
5.3. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist
vastutust Klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud põhikirja punktis 6.2. Klubi
vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
6. Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
6.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed .
6.3. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase
eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

