Załącznik nr 5 do Protokołu Posiedzenia Zarządu dnia 21.07.2022 r.

Regulamin przyznawania medali za długoletnie, nieprzerwane członkostwo w Wejherowskim
Stowarzyszeniu Sportowym.
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Medal uznania przyznaje się osobie, która jest długoletnim członkiem Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego.
Za długoletnie członkostwo w Stowarzyszeniu uznaje się co najmniej 5 lat nieprzerwanego członkostwa w
Klubie, a co za tym idzie przez taki sam okres opłacano należną składkę członkowską, chyba że osoba jest
zwolniona z jej odpłatności.
Aby otrzymać medal uznania, należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek do Zarządu WSS przez członka
Klubu, w przypadku os. niepełnoletniej, prawnego opiekuna. Wzór wniosku zostanie/został opublikowany na
łamach strony sportwejherowo.pl
Wniosek do Zarządu może zostać rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie. W przypadku negatywnego
rozpatrzenia wniosku, osoba zainteresowana zostanie o tym poinformowania wraz z zasadnością odrzucenia
wniosku
Medal uznania jest podziękowaniem za wieloletnie członkostwo w Klubie i może być wręczony jedynie
uroczyście podczas oficjalnego wydarzenia, organizowanego przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe lub
podmiot partnerski/współpracujący, jak np. turniej klubowy pierwszego kroku, festyn rodzinny, egzamin na
stopnie uczniowskie itp.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca i terminu wręczenia medalu uznania osobie
zainteresowanej.
Medal uznania jest najważniejszą formą nagrody, zaraz po tytule Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Wyróżnia się trzy rodzaje medalu uznania: brązowy, srebrny, złoty.
Medal uznania brązowy może otrzymać członek Klubu, który: przynajmniej przez okres 5 lat trenuje w
naszym Klubie, ma nienaganną opinię, uczestniczy aktywnie w wydarzeniach klubowych, posiada co najmniej 7
st. uczniowski w kickboxingu oraz opłaca składkę członkowską, zgodnie z obowiązującymi zasadami, chyba że
zwolniony jest z jej opłacania. Zarząd Klubu może odstąpić od w/w warunków w uzasadnionym przypadku.
Medal uznania srebrny może otrzymać członek Klubu, który: przynajmniej przez okres 7 lat trenuje w naszym
Klubie, ma nienaganną opinię, uczestniczy aktywnie w wydarzeniach klubowych, posiada co najmniej 7 st.
uczniowski w kickboxingu oraz opłaca składkę członkowską, zgodnie z obowiązującymi zasadami, chyba że
zwolniony jest z jej opłacania. Zarząd Klubu może odstąpić od w/w warunków w uzasadnionym przypadku.
Medal uznania złoty może otrzymać członek Klubu, który: przynajmniej przez okres 12 lat trenuje w naszym
Klubie, ma nienaganną opinię, uczestniczy aktywnie w wydarzeniach klubowych, posiada co najmniej 5 st.
uczniowski w kickboxingu oraz opłaca składkę członkowską, zgodnie z obowiązującymi zasadami, chyba że
zwolniony jest z jej opłacania. Zarząd Klubu może odstąpić od w/w warunków w uzasadnionym przypadku.
Przyznanie medali uznania nie wymaga sporządzenia stosownej uchwały Zarządu, jednak organ zarządzający
Stowarzyszeniem powinien spotkać się w formie roboczej i wspólnie ustalić zasadność przyznania medalu
uznania osobie zainteresowanej.
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane na bieżąco w miarę potrzeb.

Zatwierdzono przez Zarząd dnia 21.07.2022 r.

