REGULAMIN
przyznawania przez Prezydium Zarządu OZPN odznak i wyróżnień

Komisja Odznaczeń OZPN informuje o warunkach jakie należy spełnić przy składaniu wniosków
na odznaczenia wewnętrzne oraz państwowe i sportowe.
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE:
(Brązowy, Srebrny, Złoty – Krzyż Zasługi)
Jednorazowo z każdego Organu Wnioskującego (Gminne Zrzeszenie LZS, Kluby Sportowe) można
złożyć 3 wnioski. Składający wniosek na odznaczenia państwowe sporządzają je na maszynie lub
komputerowo wpisując dane dużymi literami.
Wnioski na odznaczenia państwowe składane są dla osób wybitnie zasłużonych i każdorazowo
dołączyć należy do takiego wniosku opinię z właściwego urzędu lub gminy.
ODZNAKA „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”
Wnioski na w/w odznakę podobnie jak wnioski na Odznaki Honorowe PZPN nie należy
opieczętowywać w nagłówku pierwszej strony tylko pod uzasadnieniem wniosku.
Wnioski muszą być wypełnione maszynowo lub na komputerze. Jednorazowo każda Organizacja
Wnioskująca może starać się o przyznanie w/w Odznaki dla 3 działaczy czy klubów.
Osoby dla których wnioskuje się o przyznanie tego odznaczenia powinny posiadać duże zasługi dla
sportu i posiadać już wcześniej przyznane odznaczenia OZPN i PZPN.
KRYTERIA JAKIMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY SPORZĄDZANIU WNIOSKÓW:
ODZNAKI HONOROWE PZPN:
1. Brązowa Honorowa Odznaka PZPN – minimum 15 lat działalności
2. Srebrna Honorowa Odznaka PZPN – minimum 20 lat działalności
3. Złota Honorowa Odznaka PZPN – minimum 25 lat działalności
Przerwa pomiędzy odznaczeniami PZPN wynosi minimum 5 lat.
Aby ubiegać się o Odznaczenia PZPN (Brązową, Srebrną, Złotą) należy posiadać przynajmniej jedną
z odznak OZPN (najlepiej Złotą).
Druk musi być wypisany maszynowo lub na komputerze, dużymi literami.
W nagłówku pierwszej strony zostanie umieszczona tylko pieczątka firmowa OZPN, natomiast
wnioskodawca (Klub lub Gminne Zrzeszenie LZS) swoją pieczątkę firmową stawia pod treścią
uzasadnienia wniosku wraz z pieczątką imienną wnioskodawcy.
ODZNAKI HONOROWE OZPN:
1. Brązowa Honorowa Odznaka OZPN – minimum 3 lat działalności
2. Srebrna Honorowa Odznaka OZPN – minimum 5 lat działalności
3. Złota Honorowa Odznaka OZPN – minimum 7 lat działalności

Przerwa pomiędzy odznaczeniami OZPN wynosi minimum 2 lat.
W/w wnioski mogą być wypełnione długopisem lub na maszynie, należy je wypełnić (dotyczy to
zwłaszcza danych osobowych) drukowanymi, dużymi literami.
W nagłówku wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa właściwego Klubu lub Gminnego
Zrzeszenia LZS do którego należy dany klub lub działacz. Natomiast w rubryce uzasadnienie wniosku,
pod treścią uzasadnienia powinna znajdować się firmowa pieczęć klubu lub Gminnego Zrzeszenia LZS
i imienna Prezesa Klubu lub Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS.
„ZŁOTY MEDAL ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA PIŁKARSTWA ŚLĄSKA OPOLSKIEGO” - przyznawany przez
Prezydium Zarządu OZPN.
Jak sama nazwa wskazuje w/w medal przyznaje się długoletnim wybitnym działaczom i klubom,
którzy oprócz odznaczeń OZPN, posiadają już inne wyróżnienia i odznaki np. PZPN.
Wnioski na ten Medal sporządza się poprzez właściwe Organy OZPN, maksymalnie dla 3 – 5
działaczy.
Wszystkie wnioski na odznaczenia muszą być złożone w odpowiednim terminie, aby mogły zostać
rozpatrzone przez Komisję Odznaczeń OZPN a następnie zatwierdzone przez Prezydium Zarządu
OZPN.
Regulamin został zatwierdzony 25 czerwca 2009 roku przez Prezydium Zarządu Opolskiego Związku
Piłki Nożnej i wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia.

