ó. Decyzje ustaleó i

głosowń w KBM

są

jawne.

KBM moźe wykluc ryć zbrashwa cńonka,który w sposób
narusrył eĘkę i regulamin organizacylny. Prawo to obowiązuje w ciągu całego roku.

7. W uzasadnionych przypadkach

nĄcy

KBM dotycące różnych celów sąustalanie na spotkaniach
miesięcarych. Składki na cele organizacyjne są dobrowolne.
(O,ile crjłanłowie KBM nie astdą i*łezej\ .

8. Sprawy finansowe

9. Nowi członkowie przyjmowani są do KBM popnzez akceptację całego gnona .
Kandydat na eńolłka powinien uczestniczyć eo najmnĘ w fuzech spotkaniach KBM
i mięó osobę wprow adĄącą lrJióra zanią ręczy.

KBM może stać się osobą lłóraprzezminimum trry miesiące
bięrre ęTynny udziŃ w spotkaniach orazwyjazdach supy parafialnej.
11. Członkiem honorowym I(BM możp zośŃ osoba szczególnie zasłuźnnadla bractwą
rympatykiem osoba zaptzyluźniona z bractwem ( również kobieta - powiqzania radzinne )
i zaakceptowana przez KBM.. Cńofil.e honorowego lub sympa§ka obowiązują ustalenia
lawarte w statucie w postarrowieniach ogólnych. Osoby te nie mają prawa do
podejmowania decyąii orazażywania maków i symboli KBM.
( Iedynie nngę nosić kosztńkę braetwłz jego lłsńem).

10. Pehoprawnym członkiem

III.Prawa i obowiązki członków

1,

KBM

Członkiem KBM moze zostać osoba pełnolehią ochrzczona w Kościelerzymskokatolickim
i czynnie praĘkująca, posiadającamotocykl inaleĄcado archidiecezji katowickiej.
(nie ilolycąy członków honorolłyeh ź synryatyków}

2. Cńonkońe tr(BM mają prawo do uczestrictwa w pracach Bractwą Ąaszaniapostulatów
i wniosków, uczestnictwaw zgromadzeniu I(BM.
3. Członkowie Bractwa są zobowiązani do przesfuzegania Statutu (regulaminu organŁaryjnego)
i decyzji Bractwa, cąnnego uczestnictwa w wszslkich ĄzińarńashBractwą
dbając pr.zy tyłrr o jego dobre imię.

4.Każdy cźonek ma obowiązekzadbŃ o bezpieczeństwo współuczestników podczas wspólnych
wyjazdów iimprez ( nie pozostrwiąiqc holegi ne trasie} oraz godnie rcprezsntawŃ swoje
logo- symbol KBM. ( podczas spotkań iw czasie jazĘ motocyklem)

KBM - przebię:
- Msza ŚwięĘ

5. §potkania
-

Ksiądz (opiekun grupy) rozpoczynaspotkanie,
( lub komandor )

- Ustalenia i plany organizacyjne.
- 7,akończpllrie
6.

- modlitwą.

Rola i obowiązki opiekuna duchowęo KBM ( kapelana)

:

Mszy świętejzacńoŃów Bractwa i ich rodzin oraz sympatyków,
(w ruzie nieobecnośei wyauczenie złłtpstwa)
- wsparcie duchowe (spowiedź, formacja człoŃów Bractwą Ę.)
_ dbanie o pfze§fuzeganie zasad nauki Kościołarzymskokatolickiego pv"ezcńonkaBractwa.
- odprawienie

( ewangelizowanie )

7. Wszystkich członków

KBM obowiązuje

tajemnica spraw organizacyjnych.
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