REGULAMIN
Nadania Odznaki Honorowej Polskiego Związku Kajakowego
Zasady nadawania Odznaki
§1
Odznaka Honorowa jest nadawana osobom fizycznym i prawnym za wybitne osiągnięcia
i działalność w dziedzinie kajakarstwa.
§2
Odznaka może być nadawana w szczególności członkom klubów i sekcji kajakarstwa,
działaczom PZKaj. z okręgowych związków kajakowych oraz innym osobom, organizacjom
i instytucjom:
1. za co najmniej 10-letnią, wybitnie aktywną pracę w dziedzinie kajakarstwa,
2. za wybitne zasługi w działalności kajakarstwa.
§3
Odznaka może być nadana również pośmiertnie.
Tryb nadawania Odznaki
§4
1. Odznakę przyznaje Zarząd PZKaj.
2. Odznaka jest 3-stopniowa: złota, srebrna i brązowa.
3. Nadanie Odznaki wyższego stopnia może nastąpić po 3 latach od daty nadania Odznaki
niższego stopnia.
4. Odznaki przyznawane są z okazji jubileuszy.
§5
1. Wnioski o nadanie Odznaki do Zarządu PZKaj. mogą składać:
1) Członkowie Zarządu PZKaj i Komisji Rewizyjnej;
2) Zarządy członków zwyczajnych Związku;
3) Zarządy członków wspierających Związku;
4) Członkowie Honorowi Związku.
5) Okręgowe Związki Kajakowe
2. W przypadku wniosków złożonych przed podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt. 1), 2), 3), powinny one być zaopiniowane przez odpowiednie terytorialne zarządy
członków zwyczajnych Związku.
3. Wnioski osób którym Odznaki nie przyznano podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.
§6
Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Wręczenie Odznaki
§7
Odznakę wraz z legitymacją wręcza w imieniu Zarządu PZKaj. Członek Zarządu PZKaj.
Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty.

Prawa osoby odznaczonej
§8
Osoby odznaczone mają prawo do bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy kajakowe
organizowane na terenie kraju.
Pozbawienie Odznaki
§9
Zarząd PZK w przypadku popełnienia czynu niegodnego działacza czy zawodnika, na
podstawie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, podejmuje uchwałę o pozbawieniu tej osoby
odznaki.
Postanowienia końcowe
§10
Uchwała o nadaniu Odznaki powinna być opublikowana w Komunikacie Zarządu PZKaj.
§11
Osoby, którym nadano Odznakę, otrzymują ją wraz z legitymacją bezpłatnie.
§12
W przypadku utraty Odznaki lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić o tym
pisemnie Zarząd PZKaj. z podaniem okoliczności jej zagubienia lub zniszczenia, po czym
zostanie wydany duplikat po cenie kosztu własnego.
§13
Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być złożone w Biurze Związku w terminie
3 miesięcy przed planowanym wręczeniem Odznaki.
§14
Odznaka winna być noszona tak jak polskie odznaczenia honorowe i państwowe.

