REGULAMIN KONKURSU „PREZES ROKU”
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza

1. Wstęp
a) Organizatorem konkursu na Prezesa Roku jest Zarząd Główny PZHGRiDI.
b) Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania tytułu „Prezes Roku” Prezesom
stowarzyszeń zrzeszonych w strukturach PZHGRiDI.
2. Sylwetka kandydata:
Kandydatem do tytułu „Prezes Roku” może zostać :
a) aktualny prezes stowarzyszenia zrzeszonego w PZHGRiDI
b) prezes będący członkiem stowarzyszenia minimum 10 lat
c) posiada nienaganną opinię wśród członków macierzystego stowarzyszenia, oraz
innych stowarzyszeń zrzeszonych w PZHGRiDI oraz Członków Zarządu Głównego
PZHGRiDI
d) czynnie współpracuje z Zarządem Głównym PZHGRiDI na rzecz ruchu hodowlanego w
Polsce.
e) kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z wymogami prawnymi oraz przepisami
statutu PZHGRiDI
3. Warunki przyjęcia zgłoszenia
1. Zgłoszenia mogą dokonać jedynie osoby będące czynnymi członkami organizacji, której :
a) prezesem jest kandydat
b) zgłoszenie musi być podpisane przez minimum 5 członków stowarzyszenia
zgłaszającego, w tym 3 członków władz danego stowarzyszenia.
4. Zgłoszenie kandydata:
1. Zgłoszenie winno zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) nazwę organizacji
c) imiona i nazwiska oraz podpisy osób zgłaszających
d) pisemne uzasadnienie zgłoszenia kandydata
2. Zgłoszenia kandydata przyjmowane są do 10 stycznia każdego roku listownie bądź drogą
mailową w formie skanu na adres Sekretarza Zarządu Głównego PZHGRiDI.
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane
pod uwagę.

5. Zasady rozstrzygania konkursu
1.

Komisja konkursowa
a) Komisja konkursowa składa się Członków Zarządu Głównego PZHGRiDI, której
przewodniczy Prezes Zarządu Głównego a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes
ds. organizacyjnych.
b) Wybór Prezesa Roku podejmowany będzie w formie uchwały Zarządu Głównego.

6. Ogłoszenie laureata
a) Laureat otrzymuje tytuł za całokształt działalności w roku poprzedzającym jego wybór.
b) Ogłoszenie laureata konkursu następuje na wystawie krajowej w roku wyboru. W
uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany
miejsca oraz terminu ogłoszenia laureata.
7. Postanowienia końcowe
a) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
b) W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie
wyłaniania laureata konkursu w danym roku bez podania przyczyny.
c) Komisja wybiera tylko jednego laureata.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2018 r.
Zarząd Główny PZHGRiDI

