ĐIỀU LỆ CSC GOLF CLUB AND FRIENDS
I. Tên gọi, tôn chỉ, mục đích hoạt động và ngày thành lập
Điều 1. Tên gọi
Tên đầy đủ: CSC GOLF CLUB AND FRIENDS
Tên viết tắt: CSC GOLF CLUB
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động
CSC Golf Club là một tổ chức thể thao tự nguyện của những người cùng có sở thích chơi
golf và trân trọng các giá trị lớn mà môn golf mang lại. CSC Golf Club là câu lạc bộ golf nơi các
gôn thủ và những người bạn của Cotana Group cùng gặp gỡ giao lưu, tôn vinh nét đẹp văn hoá
Việt Nam là tương thân tương ái và tuân thủ chuẩn văn hóa golf quốc tế.
Hoạt động của CSC Golf Club hướng tới đem lại các giá trị vui khoẻ, hữu ích cho các
thành viên câu lạc bộ và cộng đồng, trên tinh thần hợp tác và phát triển.
Điều 3. Ngày thành lập: 26/09/2020.
Điều 4. Văn phòng đại diện: Tầng 3, COTANA GROUP BUILDING, Lô CC5A, bán đảo Linh
Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
II. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của CSC Golf Club
Điều 5. CSC Golf Club có các nhiệm vụ sau:
Vận động, tạo dựng trong Club phong cách chơi golf đúng luật, không chấp nhận những
hành vi phi thể thao, thiếu văn hóa golf.
Tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa các thành viên Cotana Group và những người bạn
của Cotana Group trên tinh thần hợp tác và phát triển về mọi mặt.
Xây dựng Câu lạc bộ thành một tập thể những người bạn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn
nhau trên tinh thần tương thân, tương ái cùng phát triển.
Tích cực hoạt động trong phong trào phát triển môn golf của Hiệp hội Golf Việt Nam.
Điều 6. CSC Golf Club có các hoạt động chính sau đây:
Tổ chức các buổi outing định kỳ để đông đảo thành viên có thể tham dự.
Tổ chức giải CSC Golf theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện phát triển chung của
Cotana Group.
Tham dự các giải golf dành cho các câu lạc bộ.
Tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ golf khác.
III. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên CSC Golf Club
Điều 7. Hội viên: Hội viên của CSC GOLF CLUB là:
Những người bạn, đối tác, khách hàng của Cotana Group.
Những cá nhân chơi golf.

Những nhà đầu tư và hoạt động liên quan đến môn thể thao golf.
Toàn thể CBNV Cotana Group đam mê và có khả năng chơi môn thể thao golf.
Có đơn tự nguyện tham gia Club và được Ban điều hành kết nạp.
Điều 8. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên (bao gồm hội viên chính thức và hội viên không
chính thức).
Hội viên có các quyền lợi sau:
Được tham gia vào các hoạt động golf và kết nối của Club.
Được quyền tham gia thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp,
chương trình hoạt động của Club.
Chỉ hội viên chính thức mới được quyền bầu cử, ứng cử vào Ban điều hành của Club.
Được hưởng ưu đãi từ các Hội Viên và dịch vụ khác nhau do Club xác lập với các tổ chức
kinh tế – xã hội, các Câu lạc bộ và Hội Golf khác.
Được hỗ trợ và tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, văn hoá về golf.
Được CLB hỗ trợ gây dựng, bảo vệ uy tín chính đáng trước công luận liên quan đến môn
thể thao golf nói riêng và uy tín sự nghiệp nói chung.
Hội viên dự khuyết theo hình thức lựa chọn bốc thăm sẽ được chuyển thành hội viên
chính thức khi có hội viên chính thức rút không tham gia Club.
Được khen thưởng khi có thành tích.
Được cấp thẻ để sử dụng dịch vụ ưu đãi tại các hệ thống sân golf tham gia tài trợ cho
Club.
Hội viên có các nghĩa vụ sau:
Chấp hành điều lệ hoạt động của Club.
Đóng hội phí đầy đủ.
Tích cực tham gia các buổi outing định kỳ hàng tháng và các hoạt động của Club.
Xây dựng Club phát triển theo đúng tôn chỉ mục đích đã đề ra.
IV. Tài chính
Điều 9. Tài chính của CSC Golf Club
Các khoản thu: Quỹ của Club được hình thành từ các khoản hội phí, tài trợ của hội viên
và các nguồn tài trợ khác. Hội phí hàng năm sẽ được thông qua tại giải tổng kết cuối năm của
Club.
Các khoản chi: Quỹ của Club được dùng để chi các khoản như mua đồng phục, cup, quà
tặng trong các buổi outing, hiếu hỉ của hội viên và khoản chi khác phục vụ hoạt động chung của
Club do ban điều hành Club quyết định.
Các buổi outing hay tham dự giải… sẽ được kết hợp huy động tài chính.
Việc sử dụng quỹ của Club theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Trước ngày mồng 10 hàng tháng sẽ có báo cáo tài chính gửi đến Ban điều hành.

V. Khen thưởng, kỷ luật
Điều 10. Khen thưởng
Những người có thành tích thi đấu xuất sắc trong hoạt động của Club sẽ khen thưởng.
Hình thức khen thưởng sẽ theo chính sách khen thưởng được BĐH thống nhất.
Điều 11. Kỷ luật
Những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Club, làm mất thanh danh, uy tín của Club
và của các hội viên sẽ bị thi hành các hình thức kỷ luật theo mức độ lỗi từ thấp nhất là phê bình
đến cao nhất là khai trừ ra khỏi Club.
Hội viên chính thức không tham gia outing liên tiếp 03 lần mà không có lý do chính đáng
sẽ chuyển thành hội viên dự khuyết.
VI. Tổ chức và hoạt động của CSC Golf Club
Điều 12: Club tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, không vì
mục đích lợi nhuận, tự quản, tự trang trải về kinh phí theo Điều lệ và trong khuôn khổ của Pháp
luật.
Điều 13: Tổ chức của Club
1.
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Club là Ban điều hành và được Club bầu 2 năm 1 lần.
2.
Ban điều hành (BĐH) có nhiệm vụ:
Bầu ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch Club.
Đề ra phương hướng, kế hoạch và tổ chức các hoạt động của Club.
Thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ cũ và dự toán tài chính cho nhiệm kỳ mới;
Sửa đổi Điều lệ;
Bầu Ban điều hành mới;
3.
Trong trường hợp cần thiết, Đại hội bất thường có thể được tổ chức khi có ít nhất trên
50% Ủy viên Ban điều hành yêu cầu.
Điều 14: Nhiệm vụ của Ban điều hành:
Xây dựng quy chế hoạt động, các quy định và nội quy sinh hoạt của Club, phân công công
việc cho các Ủy viên trong Ban Chấp hành;
Tổ chức điều hành các hoạt động của Club theo Nghị quyết Đại hội đồng Hội viên;
Quản lý tài chính, tài sản của Club. Quyết định các vấn đề về tài chính như: Ngân sách,
mức thu lệ phí gia nhập, hội phí và các khoản thu – chi khác cho hoạt động;
Tìm kiếm các nguồn tài trợ;
Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với Hội viên;
Quyết định kết nạp, khai trừ, miễn nhiệm Hội viên;
Quyết định triệu tập, tổ chức Đại Hội đồng Hội viên;
BĐH 3 tháng họp một lần, trường hợp cần thiết Chủ tịch triệu tập họp bất trường.
Quyết định vị trí Chủ tịch danh dự đối với Hội viên có uy tín và đóng góp to lớn đối với
việc hình thành, xây dựng và phát triển của Club.

Điều 15: Nhiệm vụ của các chức danh trong Ban điều hành
1.
Chủ tịch Club là người đại diện của Club, do BĐH bầu ra, có trách nhiệm và quyền hạn
sau:
Chịu trách nhiệm cao nhất trước BĐH và các hội viên về các hoạt động của Club;
Đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động và đưa ra kế hoạch hoạt động cho Club;
Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành;
Phát triển hội viên.
2.
Phó Chủ tịch: Làm thủ tục thành lập Club. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt
động outing, giao lưu và giải đấu của Club. Xây dựng hạ tầng công nghệ cho phục vụ sự phát
triển cho Club. Kêu gọi tài trợ và các mảng công việc khác được phân công phụ trách như: Nhân
sự, tài chính, hành chính, truyền thông, đối ngoại… Điều hành hoạt động của Club theo uỷ nhiệm
của Chủ tịch.
3.
Tổng thư ký: Là người điều hành hoạt động của Club: Hoạt động hàng ngày của Văn
phòng Club, các hoạt động sinh hoạt thường kỳ… Tổ chức công tác kế toán thu chi theo quy
định của Club để triển khai các hoạt động đã được xem xét và phê chuẩn.
4.
Giám đốc Kỹ thuật: Là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, cập nhật điều lệ, luật chơi
golf mới nhất cho các thành viên Club và tại các giải golf do Club tổ chức.
5.
Tổ thư ký: Là bộ phận giúp việc cho Ban điều hành và Tổng thư ký. Thực hiện các công
việc liên quan đến tài chính, thu chi, hành chính, công tác tổ chức các giải đấu của Club…
VII. Điều khoản thi hành
Điều 16. Sửa đổi, bổ sung
Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Club phải được sự đồng ý của trên 50% hội
viên của Club. Các hội viên của Club đều có quyền kiến nghị bằng văn bản đề nghị sửa đổi, bổ
sung Điều lệ hoạt động.
Quy chế của CSC Golf Club được toàn thể hội viên chính thức của Club nhất trí thông
qua tại Lễ ra mắt CSC Golf Club ngày 26/09/2020 tại FLC Golf Club Hạ Long.
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH
CSC GOLF CLUB AND FRIENDS

Đào Ngọc Thanh

