Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
odznaczeń, wyróŜnień i nagród za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej – dyscypliny unihokej.

§1
Przepisy regulaminu stosuje się do:
1. Trenerów, instruktorów, pracowników jednostek dydaktycznych i naukowych,
zatrudnionych w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Osób wyróŜniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia
w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej – dyscyplinie unihokej, zwanych
dalej "działaczami kultury fizycznej".

§2
1. WyróŜnieniami przyznawanymi za szczególną aktywność oraz wybitne osiągnięcia
w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie kultury fizycznej są:
a) odznaki;
b) plakietki;
c) dyplomy;
d) puchary.
2. Zarząd Polskiego Związku Unihokeja przyznaje wyróŜnienia, o których mowa w § 2,
pkt. 1, trenerom, instruktorom, pracownikom jednostek dydaktycznych i naukowych oraz
innych instytucji, a takŜe działaczom kultury fizycznej na pisemny, uzasadniony wniosek
lub z własnej inicjatywy.

§3
1. Odznaka "Za Zasługi dla polskiego unihokeja", zwana dalej "odznaką", jest przyznawana
osobom, o których mowa w § 1, wyróŜniającym się szczególną aktywnością
i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury
fizycznej – dyscypliny unihokej.
2. Odznaka wyŜszego stopnia moŜe być nadana nie wcześniej niŜ po upływie trzech lat od
nadania odznaki niŜszego stopnia.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej
odznaka wyŜszego stopnia moŜe być nadana z pominięciem warunku, o którym mowa
w § 2, pkt 2.

§4

1. Wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej – dyscyplinie unihokej, za które
przyznaje się odznakę osobom, o których mowa w § 1 są:
a) osiągnięcia przez szkolonych zawodników wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie;
b) długoletnie, twórcze wkłady w rozwój praktyki i teorii sportu, udokumentowane
publikacjami;
c) twórcze wkłady w popularyzację wiedzy trenerskiej, udokumentowane
publikacjami;
d) osiągnięcia w doskonaleniu kadr kultury fizycznej;
e) osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieŜą;
f) całokształt osiągnięć sportowych.
2. Odznakę "Za Zasługi dla polskiego unihokeja", moŜe otrzymać osoba uzyskująca
osiągnięcia wymienione w § 4 pkt. 1, która działa minimum na rzecz polskiego
unihokeja:
a) brązową – dwa lata;
b) srebrną – pięć lat;
c) złotą – dziesięć lat.

§5
1. Zarząd Polskiego Związku Unihokeja przyznaje odznakę działaczom na uzasadniony,
pisemny wniosek lub z własnej inicjatywy.
2. Z wnioskiem o przyznanie odznaki mogą wystąpić:
a) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego;
b) zarządy klubów lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym;
c) kierownicy innych jednostek organizacyjnych kultury fizycznej.

§6
1. Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa.
2. Odznakę stanowi kompozycja wykonana z metalu o wymiarach
mm w kolorze
złotym, srebrnym i brązowym, właściwym dla danego stopnia.
3. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki.
5. Legitymacja jest wykonana na papierze białym i ma wymiary 147 mm szerokości i 99
mm wysokości. Oprawę legitymacji stanowi imitacja skóry w kolorze bordowym. Na
zewnętrznej stronie legitymacji wytłoczone jest logo Polskiego Związku Unihokeja.
6. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§7

1. Wniosek o przyznanie odznaki zawiera:
a) dane personalne kandydata;
b) informację o aktywności społecznej kandydata;
c) wyszczególnienie osiągnięć kandydata w działalności społecznej w dziedzinie
kultury fizycznej – dyscyplinie unihokej;
d) informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj,
stopień i rok przyznania);
e) proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki;
f) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2. Wniosek o przyznanie odznaki składa się nie później niŜ 30 dni przed proponowanym
przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.
3. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie wręcza prezes Polskiego
Związku Unihokeja lub osoba przez niego upowaŜniona.

§8
1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Unihokeja
nr 5 / VI / 2006 na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2006 roku i obowiązuje od dnia
01.07.2006 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO UNIHOKEJA"
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA
POLSKIEGO UNIHOKEJA"

