POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

REGULAMIN
KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj

Warszawa, 28.03.2007

Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji
Polskiego Związku Kajakowego

Rozdział I Postanowienia ogólne
W niniejszym Regulaminie gdy używany jest termin:
a) Związek chodzi o Polski Związek Kajakowy,
b) Komisja chodzi o Komisję Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku
Kajakowego,
c) Zjazd chodzi o Zjazd sprawozdawczo-wyborczy pionu turystyki i rekreacji,
d) Impreza chodzi o kajakową imprezę rekreacyjną lub turystyczną,
e) Kalendarz chodzi o Kalendarz Imprez Turystycznych i Rekreacyjnych
PZKaj,
f) Instruktor chodzi o Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj,
g) Sędzia chodzi o Sędziego Turystyki i Rekreacji PZKaj.
§1
Komisja Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego jest organem
Zarządu Związku prowadzącym całokształt spraw związanych z turystyką i
rekreacją kajakową.
§2
Komisja działa w oparciu o Statut Związku oraz o niniejszy Regulamin.

Rozdział II Cel i zakres działania
§3
Celem działalności Komisji jest rozwijanie oraz upowszechnianie turystyki i
rekreacji kajakowej.
§4
Komisja realizuje swoje cele poprzez:
a) opracowywanie i koordynację programów rozwoju i upowszechniania
kajakarstwa,
b) pozyskiwanie środków finansowych państwowych i samorządowych w
formie zadań zleconych na realizację celów i zadań statutowych,
c) opiniowanie projektów przepisów państwowych i resortowych dotyczących
uprawiania sportów wodnych i wypoczynku nad wodą,

d) przedstawianie wniosków i postulatów pod adresem odpowiednich władz
administracyjnych, organów samorządowych i organizacji w sprawach
dotyczących turystyki i rekreacji kajakowej,
e) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Związku dotyczących
turystyki i rekreacji kajakowej,
f) nadzór nad organizacją imprez turystycznych i rekreacyjnych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym zatwierdzanie Regulaminów
tych imprez, ich Komandorów oraz wnioskowanie do Kolegium Sędziów
PZKaj o zatwierdzenie Sędziów Głównych tych imprez,
g) kwalifikację imprez organizowanych przez członków Związku do
Kalendarza Imprez Turystycznych i Rekreacyjnych PZKaj,
h) nadzór programowy nad szkoleniem kadr turystyki i rekreacji kajakowej,
i) opiniowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
j) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi organizacjami o
zbliżonym profilu działania,
k) promocję polskiego kajakarstwa,
l) nadawanie licencji, koncesji i certyfikatów,
m) prowadzenie ewidencji klubów, uczestników, instruktorów, działaczy i
innych osób współpracujących ze Związkiem, przyznanych licencji, koncesji,
certyfikatów oraz rejestracja wyników, rankingów, dokumentacji, zasobów
archiwalnych i zbiorów pamiątek.
§5
Do zadań Komisji należy:
a) realizacja uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZKaj
oraz Zebrania sprawozdawczo-wyborczego pionu turystyki i rekreacji,
b) uchwalanie i realizacja rocznych planów pracy oraz kalendarza imprez i
szkoleń,
c) realizacja celów wyznaczonych w § 4 niniejszego Regulaminu,
d) realizacja zadań wyznaczonych przez Zarząd Związku.

Rozdział III Struktura organizacyjna
§6
1. Najwyższą władzą Komisji jest Zjazd sprawozdawczo-wyborczy pionu
turystyki i rekreacji, który odbywa się w okresie 3 miesięcy poprzedzających
Walny Zjazd Delegatów PZKaj.
2. W Zjeździe biorą udział delegaci reprezentujący członków zwyczajnych
PZKaj nie uczestniczących w ogólnokrajowym systemie współzawodnictwa
sportowego w kajakarstwie, którzy posiadają bierne i czynne prawo
wyborcze.

3. W Zjeździe mogą wziąć także udział delegaci reprezentujący innych,
zaproszonych przez ustępująca Komisję, członków zwyczajnych PZKaj,
którzy posiadają bierne prawo wyborcze.
4. Zjazd obraduje na podstawie porządku obrad i Regulaminu zatwierdzonego
przez Zarząd Związku.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu zawiadamia delegatów Biuro
Związku najpóźniej na 14 dni przed jego terminem.
§7
Do kompetencji Zjazdu należy:
a) wytyczanie kierunków rozwoju i upowszechniania kajakarstwa,
b) przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji,
c) wybór Przewodniczącego Komisji,
d) ustalenie ilości członków Komisji,
e) rekomendacja kandydatów do Zarządu Związku,
f) wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego Związku.
§8
Delegaci wybierają imiennie Przewodniczącego Komisji, który musi uzyskać w
głosowaniu tajnym co najmniej 50 % + 1 głosów.
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§9
Niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZKaj Przewodniczący
Komisji zgłasza do akceptacji Zarządu Związku pełny skład Komisji.
Na pierwszym posiedzeniu po w/w posiedzeniu Zarządu Komisja
konstytuuje się.
Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego,
Sekretarza oraz do 12 członków.
Komisja ma prawo powoływać i rozwiązywać Zespoły problemowe, w tym:
a) Zespół ds. szkolenia,
b) Zespół ds. weryfikacji OT PZK,
c) Zespół ds. freestyle.

§ 10
1. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji w trakcie kadencji Zarząd
Związku zwołuje w terminie 3 miesięcy Nadzwyczajny Zjazd i wyznacza
osobę spośród członków Komisji pełniącą do tego czasu obowiązki
Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji może zostać odwołany przez Nadzwyczajny Zjazd,
który Zarząd zwołuje na pisemny wniosek co najmniej 50 % uprawnionych
stowarzyszeń.
3. Komisja ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w
miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili ze swoich funkcji lub zostali

z nich odwołani w trakcie trwania kadencji, jednak ich liczba nie może
przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowane
osoby muszą uzyskać akceptację Zarządu Związku
4. W razie ustąpienia członków Komisji w ilości powyżej ½ składu, Komisję
uznaje się za rozwiązaną, a Zarząd zwołuje w terminie 3 miesięcy
Nadzwyczajny Zjazd.
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§ 11
Posiedzenia Komisji odbywają w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w
ciągu roku.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
Komisja może powołać Prezydium.
W posiedzeniach Komisji ma prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu
Związku, Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby nie będące jej
członkami.
Posiedzenia Komisji i Prezydium muszą być protokołowane.

§ 12
1. Komisja prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną swoich
członków.
2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i
wyżywienia poniesionych podczas realizacji zadań Komisji.
3. Komisja może korzystać z pomocy pracownika zatrudnionego przez Biuro
Związku.
§ 13
Działalność Komisji finansowana jest ze środków przeznaczonych na ten cel
przez Zarząd Związku.

Rozdział IV Postanowienia końcowe
§ 14
1. Regulamin Komisji zatwierdzany jest na wniosek Komisji przez Zarząd
Związku.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Związku.
3. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZKaj w dniu
28.03.2007 roku.

