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REGULAMIN WYBORU ORGANIZATORA CENTRALNYCH I MISTRZOWSKICH 

IMPREZ SPORTOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

 

Rozdział I 

Zasady przyznawania organizacji imprez sportowych PZKaj. 

 

 

§ 1. 

 

1. Organizatorem centralnych lub mistrzowskich imprez sportowych PZKaj mogą być 

członkowie zwyczajni lub wspierający związku oraz inne organizacje, stowarzyszenia  

lub osoby prawne prowadzące działalność w dziedzinie sportu kajakowego.  

 

2. Polski Związek Kajakowy, każdorazowo po zatwierdzeniu rocznego kalendarza imprez, 

ogłosi na stronie internetowej komunikat o przyjmowaniu ofert organizacji imprez  

(w poszczególnych dyscyplinach sportu kajakowego) wraz z ustalonymi przez Zarząd 

dodatkowymi warunkami. Komunikat będzie zawierał termin przyjmowania wniosków w tej 

sprawie.  

 

3. Kandydat do organizacji imprezy sportowej powinien być właścicielem, instytucją 

zarządzającą odpowiednim obiektem sportowym lub posiadać umowę użyczenia,  

lub korzystania z takiego obiektu w celu przeprowadzenia na nim zawodów  

w określonym przez PZKaj. terminie. 

  

4. Przez kandydata należy rozumieć klub sportowy, okręgowy związek, stowarzyszenie, 

jednostki samorządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełnią 

warunki określone w niniejszym regulaminie.  

 

 

Rozdział II 

Obowiązki kandydata na organizatora imprez sportowych PZKaj. 

 

 

§ 2. 

 

1. Kandydat ubiegający się o organizację danej imprezy sportowej ujętej w projekcie 

kalendarza imprez sportowych PZKaj. na nadchodzący rok, ma obowiązek przystąpić  

do konkursu ofert zgodnie z warunkami ogłoszonymi na stronie internetowej PZKaj.  

 

2. Kandydat powinien w podanym przez Związek terminie, złożyć stosowną aplikację  

i przedstawić w niej plan organizacji imprezy sportowej PZKaj. zgodny z przepisami 
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dotyczącymi danej dyscypliny kajakarstwa oraz zawartymi w przepisach sportowych 

wymogami dotyczącymi organizatora imprez sportowych.  

 

3. Kandydat powinien spełnić warunki, które każdorazowo może określić Zarząd PZKaj.  

 

4. Plan organizacji imprezy sportowej PZKaj. powinien być poparty realnym planem 

finansowym z podaniem ewentualnych źródeł finansowania lub dofinansowania imprezy.  

 

5. Ewentualne dofinansowanie imprezy sportowej ze strony PZKaj. będzie każdorazowo 

regulowała umowa zawarta z wybranym organizatorem imprezy sportowej.  

 

6. Kandydat ubiegający się o organizację danej imprezy sportowej zobowiązany jest  

do dokumentowania organizacji takich imprez w przeszłości świadczących o jego 

doświadczeniu.  

 

 

Rozdział III 

Warunki przystąpienia do konkursu na organizatora imprez sportowych PZKaj. 

 

 

§ 3. 

 

1. Podstawowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest zabezpieczenie:  

1) odpowiednich obiektów sportowych;  

2) bazy noclegowej;  

3) środków finansowych;  

4) projektu regulaminu imprezy sportowej;  

5) projektu programu imprezy sportowej;  

6) przygotowania organizacyjnego.  

 

2. Oferty na organizację imprezy sportowej rozpatruje i zatwierdza Zarząd PZKaj.  

na podstawie nadesłanych wniosków.  

 

3. Zarząd PZKaj. rozpatrzy tylko te oferty, które spełnią wymogi formalne, określone  

w niniejszym regulaminie.  

 

4. Jednym z istotnych warunków przyznania imprezy sportowej, o którą ubiega się dany 

kandydat, jest ocena jakości organizacji wcześniejszych imprez sportowych przez niego 

organizowanych.  

 

5. Potencjalny organizator imprezy sportowej PZKaj. zobowiązany będzie do dokonywania 

wszelkich uzgodnień dotyczących organizacji i finansowania imprezy sportowej z Zarządem 

PZKaj.  

 

6. Zarząd PZKaj. zastrzega sobie możliwość wizyty mianowanego przez siebie delegata 

technicznego w celu skontrolowania przygotowanych przez organizatora warunków 

technicznych i organizacyjnych imprezy sportowej. Wizyta delegata technicznego odbywać 

się będzie na koszt kandydata do organizacji imprezy sportowej.  
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Rozdział IV 

Decyzja w sprawie wyboru organizatora imprez sportowych PZKaj. 

 

§ 4. 

 

1. Decyzję w sprawie wyboru organizatora imprez sportowych – centralnych i mistrzowskich 

PZKaj. – podejmie Zarząd Związku w formie uchwały po uzyskaniu opinii powołanej przez 

siebie komisji technicznej, która dokona analizy złożonych propozycji i rekomenduje 

Zarządowi najlepszą z nich.  

 

2. Decyzja Zarządu PZKaj., powierzająca danemu kandydatowi organizację imprezy 

sportowej PZKaj., jest ostateczna.  

 

3. Po przyznaniu organizacji imprezy sportowej danemu kandydatowi następuje podpisanie 

umowy na organizację danej imprezy sportowej wraz z preliminarzem, obowiązującym 

obydwie strony.  

 

 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

 

§ 5. 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZKaj. 

 


