Uchwała nr 19/P/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
zatwierdzenia zasady nadania „Medalu 105-lat MZPN”.

I. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń MZPN przyjmuje się co następuje:
„Ogólne zasady przyznawania przez Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
„Medalu 105 – lat MZPN”
II. „Medal 105-lat MZPN” jest medalem okazjonalnym z okazji 105 rocznicy powstania struktur
piłkarskich w Małopolsce; przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz klubów i organizacji
sportowych oraz samorządowych; nadaje go Prezydium Zarządu MZPN na wniosek
Komisji Odznaczeń MZPN.
III. „Medal 105-lat MZPN” przyznaje się za znaczące osiągnięcia w rozwoju Piłki Nożnej
i w działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu oraz infrastruktury sportu piłkarskiego.
IV. Może to nastąpić:
1. Z okazji uroczystości jubileuszu 105-lat MZPN,
2. Z okazji Walnych Zgromadzeń Delegatów MPZN,
3. Z okazji Walnych Zebrań Okręgów i Podokręgów,
4. Z okazji Walnych Zebrań Klubów,
5. Uroczystości jubileuszowych Okręgów, Podokręgów i Klubów.
W szczególnych przypadkach Odznaki i wyróżnienia mogą być przyznawane w innych terminach.
V. „Medal 105-lat MZPN” w kasecie może być nadany osobom fizycznym.
VI. „Medal 105-lat MZPN” wraz z dyplomem może być nadany Związkom Piłki Nożnej, klubom
i organizacjom sportowym oraz samorządowym.
VII.Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie są:
1. Zarząd MZPN,
2. Zarządy Okręgów i Podokręgów oraz klubów,
3. Wydziały i samodzielne Komisje MZPN,
4. Klubu Seniora MZPN.
VIII.We wnioskach o przyznanie medalu należy szczegółowo opisać konkretne osiągnięcia sportowe,
szkoleniowe oraz działalność osób lub instytucji o uhonorowanie których się występuje,
a także przedstawić informację dotyczącą posiadania Odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej
osobie przez poszczególne Kluby, Związki Piłki Nożnej lub PZPN.
IX. Wnioski o przyznanie Medalu dla osób fizycznych oraz organizacji sportowych należy składać
w biurze MZPN z adresem: Komisja Odznaczeń MZPN w nieprzekraczalnym terminie 30 dni
przed ich wręczeniem na odpowiednich formularzach, które można pobrać ze strony:
www:mzpnkrakow.pl/dokumenty/odznaczenia_mzpn
X. Niniejsza zasady obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Prezydium Zarządu MZPN
tj. od dnia 14 kwietnia 2016 r.
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