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REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”

1. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Okręgu PZW Tarnobrzeg” może być nadawana
członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego należącego do Okręgu Tarnobrzeg.
2. Odznaka nadawana jest jednorazowo.
3. Odznaka może być nadana członkowi PZW, który wniósł istotny wkład w rozwój
Polskiego Związku Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw
materialnych, gospodarki rybackiej i wędkarskiej, ochronę wód, sport wędkarski
oraz podnoszenie etyki wędkarskiej.
4. Warunkiem nadania odznaki jest wieloletnia minimum dwudziestoletnia aktywna
praca w strukturach PZW.
5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wnioskodawca może prosić
o odstąpienie od wymogów pkt. 4 - uzasadniając ten fakt pisemnie.
6. Odznaki wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego. Wręczenia dokonuje się na posiedzeniach władz
i organów Związku, w czasie walnych zgromadzeń kół lub z okazji uroczystości
jubileuszowych i innych imprez organizowanych przez PZW.
7. Wnioski o nadanie odznak, wraz z merytorycznym uzasadnieniem, sporządzane
w kołach , zaopiniowane przez Komisję ds. odznak ,zatwierdzane są na posiedzeniu
Zarządu Okręgu.
8. Ustala się roczny maksymalny limit przyznawanych odznak na poziomie 0,1%
członków Okręgu Tarnobrzeg za rok poprzedni .
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu , może zwiększyć limit
przyznanych odznak.
10.Wnioski o nadanie odznaki należy wypełniać na formularzu wg wzoru /załącznik nr 1/.
11. Wnioski Kół należy składać do Zarządu Okręg w terminie do końca marca każdego
roku , wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12.Komisja Odznak PZW Zarządu Okręgu prowadzi imienny wykaz nadanych odznak.
13.Wzór legitymacji załącznik nr 2.
14.Opis odznaki załącznik nr3.

Załącznik nr 1
Wniosek o nadanie odznaki
ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Rok wstąpienia do PZW ……………… Koło PZW ……………………………………………………………………………………………….
Posiadane odznaczenia PZW, podać rok nadania ……………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegółowe uzasadnienie wniosku :

( pieczęć koła )

……………………………………… data …………………………..

( podpisy i pieczęci osób wnioskujących )

Opinia i wniosek Okręgowej Komisji Odznak:

Tarnobrzeg, dn. ……………….. 20………. r.

podpisy

Opinia i wniosek Zarządu Okręgu PZW:

podpisy

Tarnobrzeg dnia ……………… 20………. r.

UWAGA!
Wniosek składać na formacie A5 , obustronnie drukowany.

Załącznik nr2.
Wzór legitymacji.

OKRĘG
POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W TARNOBRZEGU

Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Tarnobrzeg
Uchwałą z dnia ……………………………
nadaje
Logo odznaki (miniatura)

Kol. …………………………………………………
ODZNAKĘ HONOROWĄ
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”
Sekretarz

Prezes

Legitymacja nr …………………………
Tarnobrzeg dnia ……………………………

Kolor biały
Logo PZW i napisy na stronie zewnętrznej kolor niebieski
Napisy środek kolor czarny
Wymiary 160x88[mm].

Załącznik nr 3
Opis odznaki „Zasłużony dla Okręgu PZW w Tarnobrzegu”.
1. Ryba , napis : Zasłużony dla Okręgu PZW Tarnobrzeg – uwypuklone , wybłyszczone w kolorze
złotym.
2. Mapa Okręgu i tło pod napisem : zasłużony dla Okręgu PZW Tarnobrzeg – cofnięte , mocno
spatynowane. Na mapie lekkie wyżłobienia rzek w kolorze niebieskim ( Wisła – San ).
3. Napis TARNOBRZEG – cofnięty – spatynowany .
4. Tło porowate w kolorze złotym .
5. Fale w barwach PZW ( wgłębienia wypełnione emalią ciemnoniebieską i jasnozieloną ,
najlepiej emalią szklaną.

