Azərbaycan Texniki Universitetinin
“Texniki” idman klubunun
ƏSASNAMƏSİ
I.Ümumi müddəalar
Azərbaycan Texniki Universitetinin idman klubu Azərbaycan Texniki
Universitetinin müəllim və tələbələrinin ilk ictimai idman təşkilatıdır. Bundan
sonra klub adlandırılacaq.
- İdman klubu tələbələrin, professor-müəllim heyətinin, texniki işçilərin arasında
idmanın inkişafı üzrə hərtərəfli iş görür.
- İdman klubu özünün əməli iş fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının
qanunlarını Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Milli Olimpiya
Komitəsinin, “Gənclik” Tələbə İdman Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası
Şurasının qərarlarını, əmr və sərəncamlarını rəhbər tutaraq, öz işini bu qərarlar və
hazırki Əsasnaməyə əsasən qurur.
- Klubun Əsasnaməsi onun fəaliyyət göstərdiyi sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq təsisçi tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir, lazım gəlsə ona əlavələr və
dəyişikliklər edilir.
- Klubun fəaliyyəti məşğul olanların həyat və sağlamlıqlarının qorunması, fiziki
hazırlıqlarının inkişafı və yüksəldilməsi, idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə idman
ustalıqlarının artırılması, mənəvi, əxlaqi və mübariz keyfiyyətlərə yiyələnməsi
prinsipləri əsasında qurulur.
- İdman klubu universitetin ictimai həyatında fəalm iştirak edir, klub üzvlərində
tədris-əmək fəaliyyətinə məsuliyyətli münasibəti tərbiyə edir.
II. İdman klubunun məqsədi
-İdman klubunun məqsədi gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması,
sağlam həyat tərzi təşkil etməyi bacaran hərtərəfli inkişaf etmiş idmançılar
hazırlanmasına yardım görstərmək;

- Tələbələri, professor-müəllim heyətini, texniki işçiləri müntəzəm bədən tərbiyəsi
və idman məşğələlərinə cəlb etmək;
- Klubun idman bölmələrində məşğul olanların Respublika vahid idman
təsnifatının tələblərinə uyğun olaraq idman dərəcələri üzrə normativlərin yerinə
yetirilməsi istiqamətində iş aparmaq;
- Öz fəaliyyətində elmi-metodiki tövsiyələrdən və qabaqcıl iş təcrübəsindən
istifadə etmək, seminar-məşğələlər, baxış-müsabiqələr və digər belə tədbirlər təşkil
etmək;
- Məşğul olduğu idman növləri üzrə fəaliyyət göstərən Respublika İdman
Federasiyaları (assosiasiyaları) ilə əlaqə saxlamaq, beynəlxalq idman əlaqələri
təşkil etmək;
- Klubun üzvlərini müxtəlif idman tədbirləri ilə bağlı ayrı-ayrı şəhərlərə və ölkələrə
ezam etmək;
- Görkəmli idmançılarla, idman xadimləri ilə görüşlər keçirmək;
- Müxtəlif idman növləri üzrə universitetin yığma komandalarını yaratmaq, təlimməşq toplantılarını aparmaq, onların idman ustalıqlarını artırmaq;
- Müvafiq təşkilatların təqvim-idman tədbirlər planına əsasən keçirilən bütün
yarışlarda iştirak etmək;
- Xarici ölkələrlə idman əlaqələri yaratmaq, beynəlxalq turnirlər təşkil etmək və
keçirmək;
- Universitetdə müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil etmək və keçirmək;
- Sağlamlıq zonaları və düşərgləri yaratmaq;
III. İdman klubunun hüquqları və vəzifələri

- Müəyyən olunmuş qaydada, idmaçıları idman formaları ilə təmin etmək;
- Klubun nəzdində təlim-məşq prosesinin davamı üçün sağlamlıq idman
düşərgəsi təşkil etməli;
- Öz bayrağına, embleminə, möhür, ştamp və blanka malik olmalı;

- Təsdiq olunmuş qaydalara müvafiq olaraq komandaları və ayrı-ayrı
idmançıları yarışlara göndərir;
- İdmanın inkişafında qazanılmış yüksək göstəricilərə görə ayrı-ayrı müəllim
və idmançıları mükafatlandırmaq üçün rektorluğa təklif verir, onları
müəyyən olunmuş qaydada fəxri fərmanlarla, diplomlarla, xatirə hədiyyələri
və pulla mükafatlandırır;
- Klubun iş planına uyğun olaraq bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirləri, idman
yarışları, kompleks Spartakiadaları keçirir;
IV. İdman klubunun idarəetmə və struktur quruluşu
Klubun təsisçisi Azərbaycan Texniki Universitetidir.
Kluba Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru tərəfindən təyin edilmiş
müdir rəhbərlik edir.
- Klubun müdiri klubun illik hesabatını dinləyir və müvafiq qərar qəbul edir,
klubun vahid ştat cədvəlini təsdiqləyir.
- Klub müdirinin səlahiyyətinə daxildir:
- Klubun müdiri klubun vahid ştat cədvəlini tərtib edir və təsdiq üçün
universitetin rektoruna təqdim edir, rəsdiqlənmiş vahid ştat cədvəli üzrə
klubun işçi qüvvəsini komplektləşdirir, onların işə qəbulunu və ya işdən azad
olunmaları barədə universitetin rektoru qarşısında vəsadət qaldırır;
- Klubun daxili iş rejimini və qaydalarını müəyyənləşdirir və təsdiq edir.
- Klubun cari işlərini aparmaq üçün kontraktlar, müqavilələr və digər
sənədlərin bağlanmasını hazırlayır.
- Klubun fəaliyyəti haqqında müəyyən olunmuş vaxtda universitetin
rəhbərliyinə hesabat verir.
V. Klubun maliyyələşdirilməsi
- Klubun maliyyə fəaliyyəti təsdiq edilmiş xərclər smetasına uyğun olaraq
həyata keçirilir.
- Təsisçi tərəfindən sağlamlıq və idman işlərinin təşkilinə ayrılan vəsait;
- Yerli özünüidarəetmə orqanlarından müvafiq ərazi üzrə bədən tərbiyəsi və
idmanın inkişafına dair dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı ayrılan vəsaitlər;

- Sponsorlardan, hamı təşkilatlardan daxil olan vəsaitlər, həmçinin digər fiziki
və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri;
- Klubun maliyyə-təsərrüfat işinin təftişi Azərbaycan Texniki Universitetinin baş
mühasibi tərəfindən aparılır və nəzarət edilir.

VI. Klubun mülkiyyəti
Klubun əmlakı Azərbaycan Texniki Universitetinə məxsusdur.

VII. Klubun ünvanı:

Klubun ünvanı:
Bakı şəhəri, H.Cavid pr.25, Tel: 539-13-76;
538-43-93
AzTU Elmi Şurasının 30 aprel 2015-ci il saylı
iclasının (protokol 8) qərarı ilə təsdiq edilmişdir

