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TANZ- UND TURNIERCLUB MÜNCHEN E.V. 
 

Mitglied des Landestanzsportverbandes Bayern e.V.  im Bayerischen Landessportverband 
Mitglied des Deutschen Tanzsportverbandes im Deutschen Sportbund 

 

 

  
 - herzlich 

           - aufgeschlossen 
                          - erfolgreich                                                           

                        das ist mehr als nur tanzen ! 

 

Зверніть увагу, що це лише переклад для інформації. 
Лише статути німецькою мовою є офіційно дійсними. 

 

Статут 
§ 1 Назва, юридична адреса та фінансовий рік 

1. Клуб (асоціація) носить назву "Tanz- und Turnierclub München e.V." (TTC München), 
є зареєстрований у Мюнхені та внесений до реєстру об’єднань Окружного суду Мюнхена 
під реєстраційним № VR 10 497. 

2. Клуб є членом наступних організацій 
a.  Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (Баварська спортивна асоціація) 
b.  Landestanzsportverbandes Bayern e.V., Fachverband im Bayerischen Landes-Sport-Verband e.V. 

(професійна асоціація спортивного танцю в Баварській державній спортивній асоціації) 
c.  Deutschen Tanzsportverbandes e.V., Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund 

(Німецька асоціація танцювального спорту - головна організація у Німецької олімпійської 
спортивної конфедерації) 

і визнає їх статути та положення. 

3. Фінансовий рік є календарним роком. 

4. Усі позначення функцій у цьому статуті використовуються гендерно нейтрально, якщо вони явно не 
стосуються лише жінок чи чоловіків. 

§ 2 Мета організації 

1. Асоціація спрямована виключно і безпосередньо на підтримку та популяризацію аматорського 
танцю як фізичної вправи для широкої публіки та для всіх вікових груп, а також належну та 
професійну підготовку спортсменів-танцюристів до змагань. 

2. Асоціація є політично нейтральною і дотримується принципів релігійної та ідеологічної терпимості. 

3. Асоціація засуджує будь-яку форму насильства, будь то фізичну, психічну чи сексуальну. 

§ 3 Некомерційні цілі 

1. Асоціація веде некомерційну діяльність і не переслідує першочергово економічні цілі; її діяльність і 
будь-які активи служать виключно і безпосередньо благодійним цілям у розумінні §§ 52 ff 
Податкового кодексу (Abgabenordnung, AO 1977). 

2. Кошти Асоціації можуть використовуватися лише на статутні цілі. Члени не отримують виплати від 
асоціації. 

3. У разі їх відходу або у разі розпуску асоціації члени не отримають назад більше, ніж їхні сплачені 
частки капіталу та справедливу вартість їхніх внесків у натуральній формі. 

4. Асоціація не може надавати перевагу будь-якій особі шляхом витрат, які не відповідають меті 
асоціації, або шляхом непропорційно високої винагороди. 

5. Пожертвування клубу з цільових фондів від держави, Баварської державної спортивної асоціації, 
Баварської державної асоціації танцювального спорту або іншої установи чи влади можуть бути 
використані лише для встановлених цілей. 
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§ 4 Члени асоціації 

1. Асоціація має дійсних членів, молодь, почесних членів та пасивних членів 

2. До молодь рахуються члени до 18 років. 

3. Рішенням виконавчого комітету почесним членом може бути призначений кожен, хто зробив 
видатні заслуги у розвитку танцювального спорту взагалі або клубу зокрема. 

4. Пасивні Члени-спонсори підтримують мету асоціації через своє членство; вони не беруть активної 
участі в тренуванні. 

  

§ 5 Набуття членства 

1. Членом асоціації може стати будь-яка фізична особа. 

2. Заявка на членство здійснюється шляхом письмової реєстрації, для молоді – за письмовою згодою 
законного опікуна. 

3, Заявка на вступ може бути прийнята або відхилена. Якщо виконавчий комітет відхиляє заяву про 
прийом, зацікавлена особа має право заперечити цьому. Якщо виконавчий комітет знову відхиляє 
заявку на вступ, остаточне рішення буде прийнято на наступних чергових загальних зборах. 

§ 6 Припинення членства 

1. Членство у клубі припиняється через вихід, виключення або смерть. 

2. Про вихід члена Асоціації необхідно письмово заявити виконавчому комітету Асоціації. Термін 
попередження регулюється положеннями про внески. 

3. Член може бути виключений з асоціації 
a.  у разі грубого порушення цілей клубу, розпоряджень оргкомітету або клубної дисципліни. 
b.  у разі нанесення серйозної шкоди репутації клубу 
c.  у разі непорядної поведінки 
d.  у разі грубо неспортивної поведінки 

Виключення може відбутися лише за обґрунтованою письмовою заявою повного члена або за 
одностайним рішенням виконавчого комітету за заявою президента. Перед ухваленням резолюції 
зацікавленому члену має бути надана можливість висловитися. Про виключення президія повинна 
письмово повідомити зацікавлену особу. Зацікавлена особа може подати заперечення проти 
виключення, рішення про яке буде прийнято на наступних чергових загальних зборах. До 
прийняття цього рішення членство призупинено. 

4. Виключення учасника не потребує обґрунтованої письмової заяви, якщо учасник має 
заборгованість зі сплати своїх зобов’язань за внесками більше ніж на 3 місяці та не сплатив 
протягом наступних 14 днів навіть після нагадування. 

§ 7 Права та обов'язки членів клубу 

1. Усі члени мають право брати участь у житті клубу в рамках статуту та інших положень, а також 
безкоштовно користуватися приміщеннями та обладнанням у межах навчальних годин, визначених 
Виконавчим комітетом у плані навчання. 

2. Усі дійсні та почесні члени мають право голосу та можуть бути обраними до керуючих органів 

3. Статут, положення та рішення органів товариства є обов’язковими для всіх членів. Необхідно також 
виконувати вказівки тренерів і керівників, призначених асоціацією. 

4. Члени зобов'язані своєчасно сплачувати внески, сприяти інтересам асоціації та утримуватися від 
усього, що суперечить репутації та меті асоціації. Про зміну приватної адреси необхідно негайно 
повідомляти виконавчий комітет. 

5. Асоціація, її виконавчий комітет та її посадові особи, члени та тренери віддані принципам 
всебічного захисту дітей та молоді та виступають за фізичну та психічну цілісність та фізичне та 
психічне самовизначення довірених їм дітей та молоді. Асоціація підтримує культуру уваги та 
регулярно проводить профілактичні заходи для захисту дітей та молоді від сексуального 
насильства у спорті. 

§ 8 Відповідальність 

1. Учасники застраховані згідно зі страхуванням відповідальності від нещасних випадків у спорті, 
укладеним Баварською державною спортивною асоціацією. 

2. Асоціація не несе відповідальності за крадіжки в приміщеннях асоціації та на заходах. 

3. Кожен член несе відповідальність за шкоду, заподіяну Асоціації або її членам з власної вини, 
поведінкою, що суперечить статуту, або шкоду. 
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§ 9 Вступний внесок, внески 

1. З членів стягується вступний внесок і поточні внески. 

2. Розмір вступного внеску визначається виконавчим комітетом. 

3. Розмір внесків визначається Загальними членськими зборами за пропозицією Виконавчого 
комітету. 

4. Розмір і порядок сплати вступного внеску та поточних внесків визначаються положенням про 
внески. 

§ 10 Органи асоціації 

1. Органами Асоціації є Виконавчий комітет та Загальні членські збори. 

  

§ 11 Президія 

1. Президія складається з 
a. Президент  b. Віце-президент c. Скарбник  
d. Спортивний куратор e. Менеджер з заходів f.  Менеджер з справ молоді 
g. Прес-секретар 

2. Представницька рада в розумінні закону § 26 BGB - це президент, віце-президент і скарбник. 
Асоціацію може представляти президент одноосібно або віце-президент разом зі скарбником. 

3. Виконавчий комітет обирається загальними членськими зборами строком на 3 роки. Виконавчий 
комітет також може бути обраний членами голосуванням поштою або подібними безпечними 
електронними методами голосування, за умови, що запрошення на загальні збори вказує на цей 
варіант. 

4. Кожен дійсний або почесний член має право бути обраним до органів клубу. 

5. Особи в представницькій раді можуть обіймати максимум одну додаткову посаду президії (§ 11, 1d 
- g). 

6. Окрім представництва товариства, виконавчий комітет відповідає за керівництво справами 
товариства відповідно до статуту та рішень загальних зборів. 

7. У разі відставки члена президії, виконавчий комітет доповнюється виборами, які мають бути 
підтверджені наступними загальними зборами. 

8. Виконавчий комітет може призначати представників у окремих справах. Обов'язки та 
відповідальність цих посадових осіб та тривалість їх повноважень визначаються виконавчим 
комітетом. 

9. Президія може проводити засідання і без фізичної присутності офіційних осіб у місці засідання, за 
допомогою засобів електронного зв’язку. Це не обмежує кворум. 

§ 12 Загальні членські збори 

1. Загальні членські збори збираються кожні 3 роки не пізніше 31 березня. Вони також скликаються 
якщо це є в інтересах асоціації, або якщо 1/4 членів асоціації вимагають цього письмово від 
виконавчого комітету із зазначенням причин і мети. 

2. Усі дійсні та почесні члени мають право голосу на загальних зборах. Передача голосу іншому 
члену не допускається. 

3. Загальні збори повинні бути скликані виконавчим комітетом принаймні за чотири тижні до дати 
зборів шляхом публікації на домашній сторінці www.ttc-muenchen.de та повідомленням на головній 
сторінці клубу. Порядок денний повідомляється одночасно зі скликанням. 

4. Кожна належним чином скликана загальна асамблея має кворум для прийняття рішень. Рішення та 
вибори ухвалюються простою більшістю поданих голосів. Вирішальним для цього є лише 
співвідношення голосів «за» та «ні». Утрималися та недійсні голоси не враховуються. 

5. Рішення про внесення змін до статуту можуть прийматися лише загальними зборами більшістю у 
дві третини присутніх членів з правом голосу. 

6. Порядок голосування визначається головуючим на засіданні. Це має бути зроблено в письмовій 
формі, якщо цього вимагає принаймні одна п'ята частина присутніх членів. Якщо звичайні загальні 
збори не можуть бути проведені, після того, як учасникам було повідомлено про предмет 
голосування та надано можливість висловити свої зауваження, можна також провести голосування 
поштою або аналогічні безпечні електронні методи голосування. 

7. Рішення загальних зборів підлягають протоколу. Протокол підписується двома членами 
представницької колегії. 

 

 

http://www.ttc-muenchen.de/
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§ 13 Збори молоді 

1. До зборів молоді належать усі члени клубу згідно §4.  

2. Перед кожним черговим загальним збором членів повинні проводитися збори молоді; їх скликає 
менеджер з справ молоді відповідно до положення про скликання загальних зборів. 

3. Надзвичайні збори молоді скликаються на письмову вимогу принаймні 1/3 членів, які мають право 
голосу на зборах молоді, аналогічно § 13, пункт 2. 

4. Збори молоді, які очолює менеджер з справ молоді, обирають менеджера з справ молоді та 
молодіжного речника. Молодіжний речник на момент обрання не повинен досягти 21 року. Він 
обирається на один рік. 

5. Збори молоді приймають свої рішення простою більшістю голосів відповідно до положень § 12, 
пункт 4. Кожен член молоді має один голос; Передача голосу іншому члену не допускається. 

§ 14 Розпуск клубу 

1. Клуб може бути розпущений за рішенням загальних членських зборів, якщо вони скликані 
спеціально для цієї мети і в яких присутні не менше двох третин членів клубу. На цих загальних 
зборах усі члени асоціації мають право голосу відповідно до § 4, пункт 1. 

2. Якщо загальні членські збори не мають кворуму, протягом чотирьох тижнів мають бути скликані 
нові загальні збори, які мають кворум незалежно від кількості присутніх членів. Про це необхідно 
вказати в запрошенні на наступні загальні збори. 

3. Для рішення щодо розпуску клубу потрібна більшість у дев'ять десятих присутніх членів. 

4. Ліквідація здійснюється членами Президії, які на момент розпуску перебувають на посаді та 
представляють товариство. 

5. У разі розпуску асоціації або зміни мети асоціації, активи асоціації переходять до 
Landestanzsportverband Bayern e.V. або, у разі відмови, до міста Мюнхен, яке має використовувати 
активи безпосередньо та виключно для просування та підтримки молодіжного танцювального 
спорту. 

§ 15 Набрання чинності цих статутів 

 Ці статути були прийняті на загальних зборах 29 червня 1982 року та набули чинності після 
затвердження реєстраційним судом та внесення до реєстру товариств 20 вересня 1982 року. 

 До статутів вносилися зміни та доповнення рішеннями загальних зборів від 10 березня 1995 року, 6 
березня 2009 року, 9 березня 2018 року та 1 жовтня 2021 року. 

 
    

 


