POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA

Regulamin Kapituły Odznaczeń
§ 1.
1. Kapituła Odznaczeń jest powołana j przez ZGPZHGR i DI.
2. Członkowie Kapituły są powoływani z członków zarządu, oraz z
Honorowych Członków PZHGR i DI.
3. Skład kapituły przewodniczący i jego zastępca, oraz dwóch
członków.
4. Kapituła Odznaczeń jest organem opiniującym dla ZGPZHGR i DI.
5. Kadencja Kapituły trwa cztery lata.
§ 2.
OBOWIĄZKI KAPIKUŁY
1. Obowiązkiem Kapituły Odznaczeń jest: rozpatrzenie każdego
wniosku złożonego przez organizację zrzeszoną przy PZHGR i DI.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku Kapituła Odznaczeń może:
a) zwrócić się do macierzystych organizacji o dodatkowe
informacje.
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b) Kapituła Odznaczeń po rozpatrzeniu wniosku z
uzasadnieniem przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Zarządu PZHGR i DI proponując formę wyróżnienia.
c) Kapituła może odrzucić wniosek, o ile stwierdzi, że dane o
kandydacie do odznaczenia są nieprawidłowe.
d) Kapituła na podstawie zebranych archiwalnych i bieżących
dokumętów może złożyć wniosek do ZGPZHGR i DI o
wyróżnienie osób i organizacji wchodzących w skład PZHGR i
DI.
ODZNACZENIA i NAGRODY

§ 3.
CZŁONEK HONOROWY
1. Nadanie tytułu Honorowego Członka jest najwyższym
wyróżnieniem PZHGR i DI.
2. Tytuł Honorowego Członka przyznaje się za tworzenie struktur
PZHGR i DI, oraz wybitne osiągnięcia w pracy społecznej i
hodowlanej na rzecz Polskiego Związku.
3. Kandydat na Honorowego Członka powinien być wyróżniony
Złotą Odznaką PZHGR i DI.
4. Wniosek o nadanie tytułu składa Zarząd Główny do Kapituły
Odznaczeń.
5. Wniosek zatwierdza Walny Zjazd Delegatów podejmując
stosowną uchwałę.
6. Honorowy Członek ma prawo uczestniczyć w Zjazdach Delegatów,
uprawniony jest do zabierania głosu doradczego lub
przemówienia.
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§ 4.
DIAMENTOWA ODZNAKA
1. Wniosek o przyznanie odznaki diamentowej składa do Zarządu
Głównego PZHGR i DI wyłącznie Kapituła Odznaczeń.
2. Odznakę mogą otrzymać wybitni działacze PZHGR i DI.
3. Osoby wspierające działalność struktur PZHGR i DI.
§ 5.
ZŁOTA ODZNAKA
Złotą odznakę PZHGR I DI może otrzymać osoba , która przez 25 lat
wykaże się przynależnością do organizacji hodowlanej, oraz spełnia
co najmniej pięć kryteriów podanych niżej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Posiada srebrną odznakę PZHGR i DI.
Uczestniczyła w Europejskiej Wystawie.
Pięciokrotnie uczestniczyła w Krajowej Wystawie.
Posiada Certyfikat hodowli licencyjon - wzorcowej.
Posiada od dziesięciu lat uprawnienia sędziowskie, oraz
nienagannie wywiązuje się z obowiązków sędziego.
Prowadzi, lub aktywnie uczestniczy w szkoleniach
organizowanych przez Polski Związek.
Brała czynny udział przy wdrażaniu nowych ras współpracując z
Komisją Standaryzacyjną.
Pisze i publikuje artykuły szkoleniowe w czasopismach
Związkowych.
Pełniła funkcję przez jedną kadecie w strukturach Polskiego
Związku(zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński, kolegium
sędziów, komisja standaryzacyjna, komisja etyki).
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10. Pełniła funkcję w macierzystych organizacjach przynajmniej dwie
kadencje.
11. Prowadzić hodowlę ginących ras polskich
§ 6.
SREBRNA ODZNAKA
Srebrną odznakę PZHGR I DI może otrzymać członek po 15-stu latach
przynależności do organizacji hodowlanych, oraz musi spełnić minimum
pięć kryteriów podanych niżej:

1. Posiada brązową odznakę PZHGR i DI.
2. Prowadzi hodowlę gołębi rasowych (drobiu, lub królików), oraz
uczestniczy w wystawach klubowych i regionalnych.
3. Uczestniczy w pracach społecznych na rzecz organizacji
macierzystych.
4. Uczestniczy w Europejskiej Wystawie.
5. Trzykrotnie uczestniczyła w Krajowych Wystawach.
6. Posiada Certyfikat hodowli licencyjon - wzorcowej.
7. Posiada co najmniej pięć lat uprawnienia sędziowskie, oraz
nienagannie wywiązuje się z obowiązków sędziego.
8. Uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez Polski Związek.
9. W organizacji macierzystej pełniła przez jedną kadencję
stanowisko w (zarządzie, komisji rewizyjnej lub sądzie
koleżeńskim).
10. Należy do specjalistycznych klubów hodowlanych.
11. Prowadzić hodowlę ginących ras polskich.
12. Pisze i publikuje artykuły w czasopismach Związkowych.
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§ 7.
BRĄZOWA ODZNAKA
Odznakę brązową PZHGR i DI może otrzymać członek po 10 latach
przynależności do organizacji hodowlanych, oraz spełniać minimum trzy
kryteria podane niżej:
1. Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych podczas organizacji
wystaw i pokazów.
2. Prowadzi hodowlę gołębi rasowych (drobiu ozdobnego lub
królików), oraz uczestniczyć w wystawach klubowych, lokalnych i
regionalnych.
3. Dwukrotnie uczestniczyła w Krajowych Wystawach.
4. Należy do specjalistycznych klubów hodowlanych.
5. Prowadzić hodowlę ginących ras polskich.
6. Posiadać uprawnienia sędziowskie.
7. Pisze i publikuje artykuły w czasopismach Związkowych.
UWAGA.
Spełnione kryteria z wyższych odznaczeń należy wpisywać do
wniosku celem lepszej motywacji przyznania danego odznaczenia.

§ 8.
JUBILEUSZE ZWIĄZKOWE
1. Nagrody jubileuszowe mogą być przyznawane dla związków po
20 stu latach aktywnej działalności.
2. Formę nagrody ustala Kapituła Odznaczeń, a zatwierdza Zarząd
PZHGR i DI.
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3. Zarządy macierzystych organizacji składają wniosek do Kapituły
Odznaczeń.
§ 9.
UWAGI KOŃCOWE
1. Osoby upoważnione do wręczania wszelkiego rodzaju nagród są:
a. Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobnego Inwentarza.
b. Przewodniczący Kapituły Odznaczeń po wcześniejszym
uzgodnieniu z Prezesem Zarządu PZHGR i DI.
c. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu i Przewodniczącego
Kapituły Odznaczeń.
2. Wszystkie nagrody zaopiniowane przez Kapitułę Odznaczeń
zatwierdza Zarząd PZHGR i DI podejmując uchwałę.
3. Wnioski i podania muszą być składane na formacje A4 i czytelnie
wypełnione.
4. Dla członków i funkcyjnych PZHGR i DI wnioski składa Kapituła
Odznaczeń.
5. Członkom Kapituły Odznaczeń przysługuje prawo zwrotu
przejazdu, zakwaterowania z powodu realizacji wyznaczonych
zadań.
6. Zarząd PZHGR i DI zobowiązuje się do pokrycia wszystkich
kosztów związanych z prowadzeniem biura Kapituły Odznaczeń.
7. Kapituła Odznaczeń będzie prowadziła dokumentację
nagrodzonych osób, oraz organizacji wchodzących w skład
PZHGR i DI.
8. Organizacje do 31-03 każdego roku przesyłają uaktualnioną listę
swoich członków na adres siedziby PZHGR i DI.
Przewodniczący K.O.

Prezes P.Z.H.G.R. i D.I.

Edward Gersztyn

Jan Pajka
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