Regulamin Sekcji Zapachowej „Nosy”
przy Polskim Towarzystwie Różanym

Art. 1. Postanowienia ogólne
§1
Sekcja nosi nazwę Sekcja Zapachowa „Nosy” i w dalszej części regulaminu zwana jest „Sekcja
Nosy”.

§2
Podstawą działalności Sekcji Nosy jest statut Polskiego Towarzystwa Różanego (w skrócie PTR),
uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

Art. 2. Cele i środki działania
§3
Celem działania Sekcji Nosy jest popularyzacja wiedzy o istniejących zapachach w rodzaju Rosa oraz
upowszechnianie wszystkich aspektów związanych ze zmysłem powonienia. Przeprowadzanie
szkoleń, treningów oraz własnych eksperymentów. Zdobywanie wiedzy w zakresie biochemicznym,
psychosomatycznym oraz terapii zapachowych i upowszechnianie tej wiedzy.
Sekcja realizuje swój cel przez:
a. organizację spotkań tematycznych, publicznych odczytów i wykładów oraz wyjazdów o
charakterze poznawczym i szkoleniowym;
b. wymianę i popularyzację osiągnięć współczesnej wiedzy, wytycznych i standardów
dotyczących korelacji ludzkiego umysłu i zmysłu powonienia;
c. działalność poznawczą oraz nawiązywanie współpracy w zakresie tematycznym sekcji;
d. uczestnictwa w programach i szkoleniach dobrej profilaktyki i higieny życia;
e. współpracę z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi;
f.

współpracę z instytucjami i firmami pracującymi w dziedzinie perfumerii;

g. popularyzację wiedzy o działalności i osiągnięciach członków Sekcji Nosy;
h. opiniowanie, wspieranie planów i wszelkich inicjatyw przy tworzeniu kolekcji roślin
zapachowych, doświadczalnych plantacji testowych itp.;
i.

wystawianie sygnowanych opisów występujących nut zapachowych w roślinach pachnących
oraz, jeśli zajdzie potrzeba, na rzecz zewnętrznych podmiotów zainteresowanych otrzymaniem
takiej usługi, w porozumieniu z Zarządem PTR;

j.

przyznawanie wyróżnień, w porozumieniu z Zarządem PTR oraz Kapitułą Wyróżnień i
Odznaczeń PTR, dla ogrodów i kolekcji róż o szczególnych walorach zapachowych i
edukacyjno-poznawczych oraz innych kolekcji roślinnych o szczególnych walorach
zapachowych i edukacyjnych;

k. przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne walory zapachowe nowościom w grupie roślin
ozdobnych;
l.

przedstawianie członkom PTR kandydatur róż do tytułu „Zapach Róży Roku”;

m. wyróżnianie wybitnie aktywnych członków sekcji;
n. pełnienie funkcji doradczo-opiniodawczej oraz wspieranie wzajemnych inicjatyw w realizacji
celów Sekcji;
o. prowadzenie działalności wydawniczej pod egidą Polskiego Towarzystwa Różanego.

Art. 3. Członkowie Sekcji Nosy, ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkiem Sekcji Nosy może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Różanego.
2. Członkowie przyjmowani są do Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek Sekcji ma prawo:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego w odniesieniu do władz Sekcji;
b. brania udziału w zebraniach i pracach, odczytach i konferencjach oraz imprezach
organizowanych przez Sekcję;
c. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Sekcji.
4. Członkowie Sekcji zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień statutu PTR, regulaminu i uchwał władz Sekcji;
b. uczestniczenia w realizacji celów Sekcji.

§5
1. Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek pisemnego zrzeczenia się członkostwa Sekcji.
2. Członkostwo w Sekcji ustaje w przypadku utraty członkowstwa w Polskim Towarzystwie
Różanym.

Art. 4. Sympatycy Sekcji Nosy, ich prawa i obowiązki
1. Sympatykiem Sekcji Nosy może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz innego
kraju.
2. Sympatyk Sekcji Nosy nie posiada praw wyborczych ani praw członkowskich.
3. Sympatyk Sekcji Nosy przyjmowany jest na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Sympatyk Sekcji Nosy jest kandydatem na członka Sekcji Nosy.
5. Sympatyk Sekcji Nosy w okresie roku kalendarzowego, w którym podpisał deklarację
przystąpienia do Sekcji Nosy, który to okres może być przedłużony do dnia 31 marca
kolejnego roku kalendarzowego, musi zdecydować o przyjęciu członkostwa w Polskim
Towarzystwie Różanym. Przyjęcie członkostwa PTR jest warunkiem do przyznania
członkostwa w Sekcji Nosy. Brak przyjęcia w/w członkostwa we wskazanym terminie skreśla
Sympatyka z listy kandydatów na członka Sekcji Nosy.
6. Sympatyk Sekcji Nosy może zrezygnować z dalszego aspirowania na członka Sekcji, na
dowolnych zasadach i w dowolnym czasie.

Art. 5. Władze Sekcji Nosy
§6
1. Władzami Sekcji są:
a. Zgromadzenie Członków Sekcji Nosy zwane również „VOX ODORATA”;
b. Komisja Zapachowa (GRANDE COMMISSION DES PARFUMS) czyli personel
kierowniczy.
2. Uchwały Zgromadzenia VOX ODORATA zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Komisja Zapachowa składa się z Komisarza Zapachu tytułowanego „Pierwszym Nosem”,
Sekretarza Zapachu tytułowanego „Drugim Nosem” i dwóch członków Komisji Zapachowej.
4. Kadencja Komisji Zapachowej Sekcji Nosy trwa trzy lata.
5. Komisja Zapachowa wybierana jest zwykłą większością, przez co najmniej połowę członków
Sekcji podczas Zgromadzenia VOX ODORATA.
6. Członkowie Sekcji powinni być powiadamiani przez Sekretarza Zapachu o terminie, miejscu i
porządku obrad Zgromadzenia VOX ODORATA, najpóźniej na 14 dni przed tym terminem
tradycyjną drogą pocztową lub elektronicznie.

§7
Do kompetencji Komisji Zapachowej należy:
a. reprezentowanie Sekcji Nosy na zewnątrz i podejmowanie działań w jej imieniu;
b. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz uchwałami
podjętymi przez Zgromadzenie VOX ODORATA oraz zgodnych ze statutem PTR;
c. ustalanie planów działalności Sekcji Nosy;
d. zwoływanie Zgromadzenia VOX ODORATA minimum jeden raz w kadencji;
e. podejmowanie uchwał w sprawach Sekcji Nosy nie należących do właściwości innych władz,
w tym przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Sekcji zgodnych ze statutem PTR.

Art. 6. Majątek
§8
1.

Działalność Sekcji realizowana jest ze środków ogólnych Polskiego Towarzystwa Różanego na
wniosek Komisji Zapachowej, bądź z dobrowolnych składek członków Sekcji Nosy, w
porozumieniu i za zgodą Zarządu Polskiego Towarzystwa Różanego.

2.

Dodatkowe źródło finansowania Sekcji Nosy stanowią darowizny i dotacje przekazywane na
rzecz Polskiego Towarzystwa Różanego.

Art. 7. Regulamin, zmiany regulaminu i rozwiązanie się Sekcji
§9
1. Regulamin Sekcji Nosy określa Zarząd PTR.2. Uchwałę o zmianie regulaminu podejmuje
Zgromadzenie VOX ODORATA większością 2/3 głosów, a zatwierdza Zarząd PTR.

§10
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Sekcji Nosy podejmuje Zgromadzenie VOX ODORATA
większością 2/3 głosów, a zatwierdza Zarząd PTR.
2. Rozwiązanie Sekcji może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu PTR.
3. W razie rozwiązania Sekcji Nosy, kontynuacja realizacji jego celów i zadań spoczywa na
Polskim Towarzystwie Różanym.
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