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REGULAMIN 

Honorowej Odznaki Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  

„Zasłużony dla Żeglarstwa Zachodniopomorskiego” 

1. Zasady nadawania Odznaki. 

§ 1 

Odznaka nadawana jest osobom za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz żeglarstwa zachodniopomorskiego. 

§ 2 

Odznaka może być nadawana w szczególności członkom klubów i sekcji żeglarskich, działaczom ZOZŻ oraz innym 
osobom, organizacjom i instytucjom: 

1/. za co najmniej 10-letnią, nieprzeciętną pracę na rzecz regionalnego żeglarstwa.    
2/. za wybitne zasługi położone dla rozwoju żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim. 

§ 3 

Odznaka może być nadana również pośmiertnie. 

 

2. Kapituła Odznaki. 

§ 4 

1. Kapitułę Odznaki powołuje Zarząd ZOZŻ na okres swojej kadencji, w składzie 3-5 osób, z przewodniczącym.  

2. Członkami Kapituły mogą być osoby mający znaczące zasługi w żeglarstwie lub cieszące się uznaniem w ZOZŻ.  

3. Kapituła Odznaki, jest organem opiniodawczym, kwalifikującym i wnioskującym do Zarządu ZOZŻ. 

4. W przypadku powstania wakatu, jego uzupełnienie następuje decyzją Zarządu ZOZŻ 

5. Udział członków Kapituły w posiedzeniach i pracy komisji jest obowiązkiem dobrowolnie na siebie przyjętym.  

6. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym 
przewodniczącego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.. 
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3. Tryb nadawania Odznaki 

§ 5 

1. Odznakę przyznaje Zarząd ZOZŻ, na wniosek Kapituły Odznaki.  

2. W wyjątkowych przypadkach Odznakę może przyznać Zarząd ZOZŻ bez wniosku Kapituły, wymagana jest wówczas 
pozytywna opinia Kapituły. 

3. Osoby, którym Odznaki nie nadano, mogą ponownie ubiegać się o jej przyznanie i złożyć wniosek zgodnie  
z par. 6 Regulaminu, w zwykłym trybie, po ustaniu przyczyny dla której Odznaki nie przyznano. 

§ 6 

1. Wnioski o nadanie Odznaki do Kapituły mogą składać: 

1/. Zarząd i Komisje ZOZŻ, 
2/. Zarządy klubów i organizacji zrzeszonych w ZOZŻ,  
3/. Wyróżnieni Odznaką Honorową - „Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego” i „Zasłużony dla Żeglarstwa 
Zachodniopomorskiego”. 

§ 7 

Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Wręczenie Odznaki 

§ 8 

Odznakę wraz z legitymacją wręcza w imieniu Zarządu ZOZŻ Prezes Okręgu lub członek Zarządu. Wręczenie Odznaki 
powinno mieć charakter uroczysty i winno się odbyć przy okazji walnego zgromadzenia, otwarcia lub zamknięcia 
sezonu żeglarskiego lub innej ważnej uroczystości. 

 

4. Pozbawienie Odznaki 

§ 9 

Zarząd ZOZŻ, w przypadku popełnienia czynu niegodnego działacza czy zawodnika, może podjąć uchwałę  
o pozbawieniu tej osoby Odznaki i skreśleniu z listy odznaczonych. 

 

5. Postanowienia końcowe 

§ 10 

Uchwała o nadaniu Odznaki powinna być podana do publicznej wiadomości i opublikowana w komunikacie Zarządu 
ZOZŻ (np. na stronie internetowej ZOZŻ lub w innej formie). 
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§ 11 

Osoby, którym nadano Odznakę otrzymują ją wraz z legitymacją bezpłatnie. 

§ 12 

Biuro Zarządu ZOZŻ prowadzi ewidencję i dokumentację osób posiadających Odznaki. 

§ 13 

Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być złożone w Biurze Związku do dnia 1 listopada każdego roku. W wyjątkowej, 
uzasadnionej sytuacji, dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie. 

 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu ZOZŻ w dniu 12.01.2021 
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