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Barwy Klubowe – regulamin

I. Wykorzystanie Barw Klubowych
Barwy Klubowe (pełne lub niepełne) mogą być umieszczone lub wykorzystane
na:
1-CZARNYCH SKÓRZANYCH KAMIZELKACH , które są oficjalnymi
KAMIZELKAMI KLUBOWYMI
Kamizelki zakładane podczas przejazdów oraz spotkań innych niż
wewnętrzne spotkanie DoctorRiders, nie mogą mieć żadnych dodatkowych
oznaczeń, naszywek i blach zlotowych. Dopuszczalna jest odznaka Klubu.
NIEDOPUSZCZALNE jest umieszczanie Barw Klubowych na kamizelkach innych
niż skórzane w kolorze czarnym.
2- odzieży, gadżetach, banerach, itp. Przez Organizatorów zlotów Kategorii I
3- Organizatorzy spotkań kategorii II po uprzednim przedstawieniu sposobu i
poprawności wykorzystania Barw Klubowych po zatwierdzeniu przez Zarząd.
4- Dopuszczalne jest wykorzystywanie Barw Klubowych przez Klubowiczów
będących organizatorami lub współorganizatorami imprez charytatywnych oraz
innych spotkań lub wydarzeń mających na celu propagowanie działalności i
obecności Klubu DoctorRiders po akceptacji Zarządu.
5- Dopuszczalne jest umieszczenie małego Logo na lewym rękawie kurtki
motocyklowej.
6- Dopuszczalne jest umieszczanie nazwy Klubu DoctorRiders lub części Barw
Klubowych np. Motylka- skrzydełek” na zaakceptowanej przez Zarząd
garderobie lub jej części np. bluzy, czapki, koszule, bolo, klamra).
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II. Sposób umieszczania Barw Klubowych na kamizelce

1- Członek zwyczajny (MEMBER) i sympatyk (SYMPATIC)
posiadający pełne Barwy:
a) Tył kamizelki
- Duże logo (plecy)
po środku na wysokości ⅓ od góry
- Kongresówka
poniżej logo po prawej stronie

b) Przód kamizelki
strona lewa od góry:
- Odznaka klubowa (dopuszczalna)
- Małe logo

strona prawa w kolejności od góry:
- Funkcja w klubie
( Member, Sympatic, President, V-ce President, Secretary, Sergeant
,Road Capitain, Corner, Admin)
- Nick
- Miejscowość
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2- Osoby nowo przyjęte do Klubu
(nie posiadające pełnych Barw Klubowych)
a- Przód kamizelki
strona lewa od góry
- odznaka klubowa (dopuszczalne)
- małe logo

strona prawa od góry
- PROSPECT
- Nick
- Miejscowość

b- Tył kamizelki
- Kongresówka
po stronie prawej w ok 1/2 wysokości

3- Po upływie 2 lat i otrzymaniu pełnych Barw Klubowych
- Członek Zwyczajny
a- Przód kamizelki
strona prawa- zmiana PROSPECT NA MEMBER
b- Tył kamizelki
Dużego Logo po środku na wysokości ⅓ od góry
- Sympatic
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a-Przód kamizelki
strona prawa- zmiana PROSPECT na SYMPATIC
b-Tył kamizelki
Dużego Logo po środku na wysokości ⅓ od góry

4. Dzieci klubowiczów do lat 18

a-Przód kamizelki
strona lewa- odznaka klubowa
strona prawa, od góry
- KIDS
- Nick
- Miejscowość

b-Tył kamizelki
- średnie logo po środku, na wysokości ⅓ od góry

III. Dotychczasowe naszywki:
- Szarfa „Prospect”- niezgodna z MC
- „Free Group Łódź”- nieaktualna
- „Woman”- niezgod
przestają obowiązywać i podlegają usunięci
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SYMPATYCY Z RAMIENIA ZARZĄDU

1- Sympatykiem z ramienia Zarządu może zostać osoba ,która:
- nie ma rekomendacji Członka zwyczajnego
- zaangażowana jest w życie i działalność Klubu Doctor Riders.
- uczestniczy w imprezach organizowanych przez Klub
- uczestniczy w zlotach i wyjazdach organizowanych przez Klubowiczów
- daje się poznać jako osoba godna zaufania
- została zatwierdzona przez Zarząd Klubu
2- Dziecko Członka zwyczajnego lub Sympatyka, po ukończeniu 18 roku życia ,
które
- nie posiada rekomendacji Członka Zwyczajnego
- brało udział w zlotach i wyjazdach organizowanych przez Klub
- uczestniczyło w zlotach i wyjazdach organizowanych przez Klubowiczów
- zostało wskazane przez rodzica (Klubowicza lub Sympatyka) do akceptacji
Zarządu

Kandydaci na Sympatyka z ramienia Zarządu są zobowiązani do wpłacania
opłaty wpisowej w terminie do 30 dni od dnia doręczenia uchwały o nadaniu
tytułu Sympatyka.
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