REGULAMIN HONOROWEJ ODZNAKI POMORSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
„ZASŁUŻONY DLA ŻEGLARSTWA POMORSKIEGO”
I. ZASADY NADAWANIA ODZNAKI
§1
Odznaka nadawana jest za wybitne osiągnięcia i działalność w dziedzinie żeglarstwa.
§2
Odznaka może być nadawana działaczom, członkom klubów i sekcji żeglarskich PoZŻ oraz innym osobom:
1/. za co najmniej 10-letnią, wybitnie aktywną, pracę w dziedzinie żeglarstwa,
2/. za wybitne zasługi w działalności żeglarskiej.
II. TRYB NADAWANIA ODZNAKI
§3
Odznakę nadaje Zarząd PoZŻ na wniosek Komisji Odznaczeń PoZŻ.
§4
1. Wnioski o nadanie Odznaki mogą składać:
a/ Zarząd PoZŻ, Komisja Rewizyjna PoZŻ, Sąd Koleżeński PoZŻ, Komisja Odznaczeń PoZŻ i inne
komisje PoZŻ,
b/ zarządy członków zwyczajnych PoZŻ,
c/ zarządy członków wspierających PoZŻ,
d/ Członkowie Honorowi PoZŻ.
2. Komisja Odznaczeń PoZŻ przedkłada zaopiniowane wnioski Zarządowi PoZŻ .
§5
Wzór wniosku o nadanie Odznaki osobie fizycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. WRĘCZENIE ODZNAKI
§6
1. Osoba odznaczona Odznaką otrzymuje Odznakę – znaczek do klapy w postaci godła PoZŻ i
legitymację.
2. Odznakę wraz z legitymacją wręcza Prezes PoZŻ lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
3. Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty

IV. POZBAWIENIE ODZNAKI
§7
Zarząd PoZŻ, w przypadku popełnienia czynu niegodnego przez osobę odznaczoną Odznaką, na podstawie
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego PoZŻ, podejmuje uchwałę o pozbawieniu tej osoby Odznaki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Uchwała o nadaniu Odznaki powinna być opublikowana w komunikacie Zarządu PoZŻ.
§9
1. Prawo do noszenia przypisanego do Odznaki znaczka do klapy posiadają tylko osoby odznaczone
Odznaką.
2. Odznaka winna być noszona tak jak polskie odznaczenia państwowe, resortowe i inne.
§ 10
Rejestr osób którym nadano Odznakę prowadzi Biuro PoZŻ.
§ 11
1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Odznaki znaczka do klapy lub legitymacji Biuro PoZŻ może
wydać odpłatnie na pisemny wniosek odznaczonego duplikat znaczka do klapy lub legitymacji.
2. Wzór wniosku o duplikat znaczka do klapy lub legitymacji stanowi załącznik nr 2 niniejszego
Regulaminu.
§ 12
Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być złożone w Biurze PoZŻ do dnia 1 listopada.
§ 15
Niniejszy regulamin został przyjęty „uchwałą nr.1 Zarządu PoZŻ w dniu 20.09.2016 r.”

