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Rozdzia} I 
Nazwa, teren dzialania, siedziba i charakter prawny 

§1 
Uczniowski Klub Sportowy „Zoliborz" zwany dalej „Klubem", jest klubem sportowym 
w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie. 

§2 
Terenem dzialania Klubu obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib^ jest miasto stoteczne 
Warszawa. 

§3 
Klub jest wpisany do ewidencji i z tego tytulu posiada osobowosc prawny. 

§4 
Klub dziala zgodnie z ustawy o sporcie, ustawy „Prawo o stowarzyszeniach", ustawy o systemic 
oswiaty, ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz z wlasnym statutem. 

§5 
Klub moze bye czlonkiem regionalnych, krajowych i mi^dzynarodowych zwi^zkow sportowych. 

§6 
1) Klub moze uzywac piecz?ci, godla, flagi, barw, odznak i znaczkow organizacyjnych 

zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami. 
2) Barwami klubu s^ kolory: granatowy symbolizuj^cy wod?, niebieski symbolizuj^cy niebo 

zielony symbolizuj^cy l^d i zoity symbolizuj^cy slonce. 
3) Godlo Klubu przedstawia sloneczny brzeg rzeki i odwzorowuje symbolik? nazwy 

dzielnicy Zoliborz, pi?kny brzeg wtlumaczeniuj?zyka francuskiego-joli bord. 

Rozdzia} II 

Cel i srodki dzialania 

§7 
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym: 
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1) organizowanie szkolenia sportowego w oparciu o pomo^^b^iMacyjn^j'^malenafn^ 

Urz?du m.st. Warszawy, wspoipracuj^cych z Klubem szkol, Osrodka Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w dzielnicy Zoliborz i innych partnerow, 

2) planowanie szkolenia sportowego z uwzgl?dnieniem potrzeb rozwojowych i poziomu 
sprawnosci uczestnikow, w sposob umozliwiaj^cy osi^gni?cie mistrzostwa sportowego 
w wieku dojrzaiym, 

3) prowadzenie szkolenia sportowego z dbalosci^ o wszechstronny i harmonijny rozwoj 
organizmu w celu ujawnienia uzdolnien sportowych, podnoszenia poziomu sprawnosci 
fizycznej czionkow Klubu oraz przygotowania ich do sportowej rywalizacji, 

4) zapewnianie czlonkom Klubu mozliwosci uczestnictwa we wspolzawodnictwie 
sportowym, organizacja roznorodnych form wspolzawodnictwa, imprez i zawodow, 

5) angazowanie czionkow Klubu do uprawiania roznorodnych form aktywnosci ruchowej, 
6) ksztaltowanie systemu wartosci, poz^danych postaw i cech charakteru, poprzez 

systematyczny udziat w zaj?ciach sportowych, 
7) przeciwdziaianie patologiom spolecznym poprzez sport, 
8) dbaiosc o zdrowie czionkow Klubu i o higien? osobist^, 
9) edukacja czionkow Klubu, przekazywanie wiedzy o swiecie, czlowieku, historii, 

tradycjach, kulturze i srodowisku, zasadach udzielania pierwszej pomocy i ratowania 
zycia, 

10) popularyzacj a zasad sportowej rywalizacj i. 

§8 
Klub realizuje swoje zadania statute we we wspoidziaianiu z dyrektorami szkoi, klubami 
sportowymi, wladzami samorzadowymi i sportowymi, zwi^zkami sportowymi, administratorami 
obiektow sportowych, zwlaszcza Osrodkiem Sportu i Rekreacji miasta stolecznego Warszawy dla 
Dzielnicy „Zoliborz". 

§9 
Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1) planowanie, organizacj? i prowadzenie zajec sportowych, 
2) zapewnianie czlonkom Klubu dost?pu do infrastruktury sportowej i opieki, 
3) monitorowanie stanu zdrowia, umozliwienie odnowy i regeneracji po wysilku i pomoc w 

odzyskaniu zdrowia po przebytych urazach zwi^zanych z uprawianiem sportu. 
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4) udzial i organizacj? imprez, zawodow, obozow i imiych form aktywnosci stuz^cych 
rozwojowi sprawnosci, wspoizawodnictwu, aktywnemu wypoczynkowi czionkow klubu, 

5) organizowanie kursow i innych przedsi?wzi?c sluz^cych edukacji, uzyskiwaniu 
uprawnien i podnoszeniu kwalifikacji czionkow Klubu, 

6) wspieranie czionkow Klubu w d^zeniu do osi^gania sukcesow sportowych oraz udzielanie 
wsparcia czlonkom Klubu, ktorzy osia^gaĵ  sukcesy sportowe, 

7) wspolprac? z innymi organizacjami pozarz^dowymi w kraju i za granic^, 
8) wspoiprac? z organami administracji publicznej, 
9) pozyskiwanie srodkow finansowych na realizacj? celow statutowych Klubu, 
10) popularyzowanie i informowanie o swojej dzialalnosci i sukcesach czionkow Klubu. 

§10 
Cele Klubu s^ realizowane poprzez odplatn^ lub nieodplatn^ dziaialnosc pozytku publicznego. 

§11 
1) Klub opiera swoj^ dziaialnosc na pracy spoiecznej czionkow. 
2) Do prowadzenia swoich spraw Klub moze zatrudniac pracownikow. 

Rozdziat III 

Czlonkowie, ich prawa i obowi^zki. 
§12 

1) Czionkami Klubu mog^ bye osoby fizyczne i prawne. 
2) Osoba prawna moze bye wyi^cznie czlonkiem wspieraj^cym. 

§13 
1) Czlonkowie Klubu dziel^ si? na: 

a/ zwyczajnych, 
hi uczestnikow, 
c/ wspieraj^cych, 
d/ honorowych. 

2) Czionkow zwyczajnych, uczestnikow i wspieraj^cych przyjmuje w drodze uchwaly 
Zarz^d na podstawie pisemnej deklaracji. 

§14 
1) Czionkami zwyczajnymi mog^ bye peinoletnie osoby fizyczne. 
2) Czlonkiem zwyczajnym moze bye rowniez maloletni w wieku 16 do 18 lat. 

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZoIiborz" Strona 4 



URZAD MiASTA STOiKZNEGO WARSZMY 
BiUPxO SPORTU S REKREACJ i 

00-901 Warszawa, p i . Def i l ad 1 
tel . (22) 443 24 55, fax (22) 443 24 57 

3) Maloletni ponizej 16 roku zycia mog^ bye czionkami uczestnikami Klubu za?zgod4 ich 
przedstawicieli ustawowych. 

§15 
Czlonkowie zwyczajni maJ4 prawo do: 
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Czionkow Klubu z glosem stanowi^cym oraz 

biemym i czyimym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikaj^cymi z art. 3 ust. 2 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

2) uczestnictwa w szkoleniu, wspolzawodnictwie, obozach i innych przedsi?wzi?ciach 
organizewanych przez Klub w ramach jego statutewej dzialalnosci, 

3) kerzystania z urz^dzeh Klubu na zasadach okreslonych przez Zarz^d Klubu, 
4) zglaszania opinii, postulatow, wnioskow wobec Zarzadu, 
5) zaskarzania do Walnego Zebrania Czionkow Klubu uchwal Zarzadu. 

§16 
Czlonkom uczestnikom przysluguje wszystkie prawa czionkow zwyczajnych, z wyj^tkiem 
okreslonych w § 15 pkt. 1 - czlonkowie uczestnicy mogq brae udzial w Walnym Zebraniu 
Czionkow Klubu z glosem doradczym. 

§17 
Czlonkowie zwyczajni i czlonkowie uczestnicy zobewiazani sa do: 

1) aktywnego uczestniczenia w dzialalnosci Klubu i realizacji celow statutowych, 
2) przestrzegania statutu, regulaminow i uchwal Wladz Klubu, 
3) dbania e debre imi? i wizeranek klubu i przyczyniania si? do jego rozwoju, 
4) regulamego oplacania skladek czlonkowskich. 

§18 
Czlonkiem wspieraj^eym Klubu moze bye osoba prawna lub fizyczna, ktora popiera cele 
statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego. 

§19 
Czlonkowie wspieraj^cy maj^ prawo do: 

1) uczestnictwa bezposrednie lub - w przypadku osob prawych przez swoich przedstawicieli 
w Walnych Zebraniach Czionkow Klubu, 

2) zglaszania wnioskow i propozycji do wladz Klubu dotycz^cych jego statutowej 
dzialalnosci. 
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§20 
Czlonkowie wspieraj^cy obowiqzani do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminow i uchwal wladz Klubu, 
2) regulamego spelniania na rzecz Klubu zadeklarowanych swiadczen i oplacania skladek 

czlonkowskich, 
3) dbania o dobre imi? i wizemnek klubu i przyczyniania si? do jego rozwoju. 

§21 
Godnosc czlonka honorowego nadaje Walne Zebranie Czionkow Klubu osobom fizycznym, 
szczegolnie zashizonym dla Klubu. 

§22 
1) Czlonkowie honorowi maj^ uprawnienia czionkow zwyczajnych z wyj^tkiem okreslonych 

w § 15 pkt 1 statutu i uczestnicz^ w W âlnym Zebraniu Czionkow Klubu z glosem 
doradczym. 

2) Czlonkowie honorowi s^ zwolnieni z oplacania skladek czlonkowskich. 

§23 
Czlonkowie honorowi s^ zobowi^zani do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminow i uchwal wladz Klubu, 
2) dbania o dobre imie i wizemnek Klubu. 

§24 
Pozbawienie czlonkostwa moze nastapic na skutek: 

1) zlozenia Zarz^dowi Klubu dobrowolnej rezygnacji z czlonkowstwa na pismie, 
2) na podstawie uchwaly Zarzadu o wykluczeniu z listy czionkow w przypadku: 

a. naruszenia przez czlonka statutu w sposob zawiniony, 
b. nie przestrzegania przez czlonka regulaminow i uchwal wladz Klubu, 
c. dzialania na szkod? Klubu, 
d. nie brania udzialu w dzialalnosci statutowej Klubu przez okres 6 miesi?cy, 
e. zalegania w platnosci skladek przez okres 6 miesi?cy i nie spelnienia tego obowi^zku 

mimo wczesniejszego v/ezwania na pismie, 
f. smierci czlonka lub utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspieraj^cego, 
g. rozwi^ania si? Klubu. 

§25 
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1) W przypadkach okreslonych w §24 pkt 2 lit. a-e statutu Zarz^d jest zdrowi^zany 
zawiadomic zainteresowanego o wykluczeniu na pismie dor^czaj^c mu jednoczesnie 
stosown^ uchwal?, podaj^c przyczyny wykluczenia i wskazuj^c na prawo wniesienia 
odwolania do Walnego Zebrania Czionkow Klubu. 

2) W przypadku zlozenia odwolania we wskazanym terminie, uchwala Zarzadu nie 
wywoluje skutkow prawnych do czasu rozpatrzenia odwolania przez Walne Zebranie 
Czionkow Klubu. 

3) Od uchwaly Zarzadu o wykluczeniu z czlonkostwa Klubu przysluguje odwolanie do 
Walnego Zebrama Czionkow Klubu w ci^gu 30 dni licz^c od daty dor?czenia uchwaly. 

4) Uchwala Walnego Zebrania Czionkow Klubu jest ostateczna. 
Rozdziat IV 

WJadze Klubu 
§26 

Wladzami Klubu s^: 
1) Walne Zebranie Czionkow Klubu, 
2) Zarz^d, 
3) Komisja Rewizyjna. 

§27 
1) Kadencja wladz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybor odbywa si? w glosowaniu 

tajnym. 
2) O ile statut nie stanowi inaczej, uchwaly wszystkich wladz zapadaj^ zwykl^ wi?kszoscie 

glosow w obecnosci co najmniej polowy czionkow danego organu. 
3) O ile statut nie stanowi inaczej, uchwaly wladz stowarzyszenia podejmowane 

w glosowaniu jawnym, chyba ze dany organ podejmie uchwal? o zastosowaniu 
glosowania tajnego. Wyj^tek stanowi^ uchwaly dotycz^ce spraw personalnych, ktore sa 
podejmowane w glosowaniu tajnym. 

§28 
Walne Zebranie CzlorJcow Klubu jest najwyzsz^ wladzq^ Klubu i moze bye: 

1) zwyczajne, 
2) nadzwyczajne. 

§29 
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1) Walne Zebranie sprawozdawczo-wyboreze Czionkow 
Zarz^d raz na 4 lata. 

2) Walne Zebranie sprawozdawcze Czionkow Klubu zwolywane jest przez Zarz^d raz na 
rok. 

§30 
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Czionkow Klubu zwolywane jest przez Zarz^d Klubu 

a. z wlasnej inicjatywy, 
b. na wniosek komisji rewizyjnej, 
c. na wniosek 1/2 ogolu czionkow. 

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Czionkow Klubu odbywa si? nie poimiej niz w ci^gu 
30 dni od zlozenia wniosku lub podj?cia uchwaly i obraduje nad sprawami, dla ktorych 
zostalo zwolane. 

§31 
Organ zwoluj^cy Walne Zebranie Czionkow Klubu zawiadamia czionkow o terminie, miejscu 
i proponowanym porz^dku obrad nie pozniej niz 14 dni przed tym terminem listowanie lub 
poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie intemetowej Klubu lub za posrednictwem 
poczty elektronicznej, o ile czlonek wyrazil zgod? na ten tryb powiadamiania, podaj^c 
jednoczesnie do wiadomosci Zarzadu swqj adres email. 

§32 
Do kompetencji Walnego Zebrania Czionkow Klubu w szczegolnosci nalezy: 

1) uchwalanie kiemnkow dzialalnosci Klubu, 
2) wybor i odwolanie czionkow Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, 
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzialalnosci wladz, 
4) udzielanie absolutorium ust^puj^cemu Zarz^dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) podejmowania uchwal w sprawie zmian statutu, 
6) rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzadu, 
7) podj?cie uchwaly o rozwi^aniu Klubu i przeznaczeniu jego maj^tku, 
8) podejmowanie uchwal w innych sprawach, niezastrzezonych do kompetencji Zarzadu 

i Komisji Rewizyjnej. 

§33 

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZoIiborz" Strona 8 



URZAD !«tASTA STOLECZNEGO VMSI&'' ' ' 
B IURO SPORTU ! REKREAC , 

00-901 Warszawa, p i . Def i l ad 1 
tel . (22) 443 24 55, fax (22) 443 24 5 

1) Walne Zebranie Czionkow Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie p r ^ obecnosci 
CO najmniej polowy czionkow uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie bez 
wzgl?du na liczb? obecnych, o ile termin ten byl podany w zawiadomieniu. 

2) W Walnym Zebraniu Czionkow Klubu mog^ brae udzial z glosem doradczym osoby 
zaproszone przez Zarz^d. 

§34 
1) Zarz^d Klubu skiada si? z 3 czionkow wybieranych przez Walne Zebranie Czionkow 

Klubu, ktorzy sposrod siebie wybieraj^ Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza. Zarz^d 
Konstytuuje si? na pierwszym posiedzeniu, po jego wyborze. 

2) Zebrania Zarzadu Klubu odbywaj^ si? w miar? potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 
dwa miesi^e. 

§35 
Do zadan Zarzadu nalezy: 

1) kierowanie biez^c^ dzialalnosci^ Klubu, 
2) reprezentowanie Klubu na zewn^trz i dzialanie w jego imieniu, 
3) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania, 
4) uchwalanie planow finansowych i preliminarzy budzetowych, 
5) zarz^dzanie maj^tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, 
6) okreslanie wysokosci skladki czlonkowskiej i trybu jej uiszczania, 
7) uchwalanie programu sportowej i organizacyjnej dzialalnosci Klubu i regulaminow, 
8) powolywanie, rozwi^zywanie sekcji i komisji problemowych o charakterze doradczym, 

uchwalanie regulaminow ich dzialania, 
9) podejmowanie uchwal w sprawach czlonkowskich, 
10) skladanie sprawozdah z dzialalnosci Klubu, 
11) rozstrzyganie sporow w iClubie. 

§36 
1) Czlonek Zarzadu Klubu moze bye odwoiany ze skladu Zarzadu jezeli nie wykonuje 

przyj?tych obowi^ow, dziala niezgodnie ze statutem b^dz w iimy sposob zawiodl 
zaufanie czionkow Klubu. 

2) Uchwal? o odwolaniu czlonka Zarzadu podejmuje Walne Zebranie Czionkow Klubu 
wi?kszoscie 2/3 glosow. 

3) Uchwala Walnego Zebrania Czionkow Klubu jest ostateczna. 
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1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroiuj^eym eaioksztah dzialalnosci Klubu. 
2) Komisja Rewizyjna skiada si? z trzech czionkow wybieranych przez Walne Zebranie 

Czionkow Klubu. 
3) Komisja na pierwszym po jej wyborze posiedzeniu wybiera ze swego grona 

Przewodnicz^cego i Sekretarza. 
4) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj^ si? w miar? potrzeb, nie rzadziej niz raz na 

szesc miesi?cy. 
5) Komisja Rewizyjna dziala w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 

Czionkow Klubu. 

§38 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy: 

1) przeprowadzanie okresowych kontroli dzialalnosci statutowej i finansowej Klubu, 
2) przedstawianie Zarz^dowi zaleceii pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybien 

w dzialalnosci, okreslenie terminow i sposobow ich usuni?cia, 
3) skladanie sprawozdan z caloksztahu swojej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czionkow 

Klubu oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmow? udzielenia absolutorium 
ust?pujecemu Zarz^dowi, 

4) przedstawianie wnioskow, postulatow lub zastrzezen do dzialalnosci Zarzadu, jego 
uchwal, postanowieh i przedsi?wzi?c jesli powoduj^ one lub mog^ spowodowac 
nieprawidlowosci w dzialaniu Klubu, 

5) zwoiywanie Walnego Zebrania Czionkow Klubu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Czionkow Klubu w przypadku stwierdzenia nie wywi^zywania si? Zarzadu 
z obowi^zkow, dzialalnosci niezgodnej z prawem lub nie zwoiywania przez Zarz^d 
Walnego Zebrania Czionkow w trybie i terminach okreslonych przez statut. 

§39 
1) Czlonek Komisji Rewizyjnej moze bye odwoiany z jej skladu jezeli nie wykonuje 

przyj?tych obowi^zkow, dziala niezgodnie ze statutem, b^dz w irmy sposob zawiodl 
zaufanie czionkow Klubu. 

2) Uchwal? o odwolaniu czlonka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Czionkow 
Klubu zwyki^ wi?kszosci4 glosow. 

3) Uchwala Walnego Zebrania Czionkow Klubu jest ostateczna. 
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4) Przewodnicz^cy lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej mog^ bra^^ ll«f^^^ai^Matf ^̂ ^̂  
Zarzadu Klubu z glosem doradczym. 

§40 
W przypadku powstania wakatu w Zarz^dzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, 
pozostalym czlonkom organu, ktorego sklad ulegl uszczupleniu przysluguje prawo 
dokooptowania nowych czionkow sposrod czionkow Klubu. Liczba osob dokooptowanych nie 
moze przekroczyc 1/3 czionkow wladz pochodz^cych z wyboru. 

§41 
Dla obshigi administracyjnej oraz realizacji zadah statutowych Klubu Zarz^d moze utworzyc 
biuro, okreslaj^c jego organizacj? i zakres dzialania. 

Rozdzia} V 

Wyroznienia i kary 
§42 

1) Za aktywny udzial w realizacji zadah Klubu przyznawane wyroznienia i nagrody. 
2) Zasady oraz tryb przyznawania wyroznieh i nagrod okresla regulamin uchwalony przez 

Zarz^d Klubu. 
§43 

1) W razie naruszenia postanowieh statutu lub uchwal wladz Klubu Zarz^dowi przysluguje 
prawo wymierzania nast^puj^cych kar: 
a. Upomnienia, 
b. Nagany, 
c. Zawieszenia w prawach czlonka na okres do 12 miesi?cy, 
d. Wykluczenia z listy czionkow z Klubu zgodnie z § 24 pkt 2 statutu. 

2) Od uchwaly Zarzadu o ukaraniu, czlonkowi Klubu przysluguje prawo odwolania si? do 
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty dor?czenia uchwaly o nalozeniu kary. 
Skuteczne zlozenie odwolania wstrzymuje wykonalnosc uchwaly. 

3) Uchwala Walnego Zebrania Czionkow Klubu jest ostateczna. 
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Rozdzia! VI ^ 

Maj^tek i fundusze Klubu 
§44 

1) Na maj^tek Klubu skladaje si? memchomosci, mchomosci oraz fundusze. 
2) Na fundusze Klubu skladaj^ si?: 

a. skladki czlonkowskie, 
b. dotacje, 
c. darowizny, zapisy, spadki, 
d. dochody z maj^tku Klubu, 
e. wplywy z odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego. 

3) Klub nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej 
§45 

1) Dla waznosci oswiadczen woli w zakresie praw, podejmowania zobowi^an maj^tkowych 
oraz udzielania pelnomocnictw, wymagane s^ podpisy dwoch czionkow Zarzadu 
dzialaj^cych l^cznie, w tym Prezesa. 

2) Do wyst?powania w imieniu Klubu w sprawach niemaj^tkowych upowazniony jest 
indywidualnie kazdy z czionkow Zarzadu. 

Rozdzial VII 

Zmiana statutu i rozwiazanie si^ Klubu 
§46 

Zmiany statutu Klubu wymagajq uchwaly Walnego Zebrania Czionkow Klubu podj?tej 
wi?kszosci4 2/3 glosow. 

§47 
1) Rozwiazanie Klubu moze nastapic na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Czionkow 

Klubu podj?tej wi?kszosci4 2/3 glosow. 
2) Uchwala o rozwi^zaniu Klubu okresla tryb likwidacji oraz eel na jaki ma bye 

przeznaczony maj^tek Klubu. 
3) Likwidator po zakohczeniu prac sporz^dza sprawozdanie i wyst?puje do organu 

ewidencyjnego z wnioskiem o wykreslenie Klubu z ewidencji. 
Na podstawie art, 4 ust. 2 oraz ust. 4 i 6 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz, U. 2010 r. / ; ^ T ' I J^ ^ C , X 2up, I 
nr 127 poz. 857 z poin, zm.) wpisano do ewidencji / * V " . r.̂  " ^ V \ 
^--^^ff^^i^'^'^^^^-^•''f '{A 7/-Janusz-srmei 
..ef.MMM.QVi '^ -̂̂ ^ • . . / Dyrektor 

mW&g%WMko^iXlpoHowega/,ZoHbhri'' / 1 Strona^ 12 
pod Mr 
Warszawa, dnia OJ,..Q.M.:Jtl{x.^. '^M'. , ̂  , 


