Uchwała Nr 50/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 51 ust. 1 i 2 oraz § 52 pkt g
Statutu Śl. ZPN postanawia się, co następuje:

1. Zatwierdza się Regulamin Klubu Wybitnego Piłkarza Śląska
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula

Regulamin Klubu Wybitnego Piłkarza Śląska
§1
Klub Wybitnego Piłkarza Śląska, zwany dalej „Klubem", jest jednostką
organizacyjną Śl. ZPN grupującą najwybitniejszych piłkarzy związanych
z działalnością śląskich klubów sportowych
§2
Przynależność do Klubu ma na celu uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy,
wyrażenie uznania dla sportowych dokonań oraz podziękowania za wkład
w osiągnięcia śląskiej piłki.

§3
Celem Klubu jest w szczególności:
Wykorzystanie autorytetu Członków Klubu dla promowania i rozwoju śląskiego
piłkarstwa poprzez udział w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych,
meczach i imprezach sportowych organizowanych przez Śl. ZPN
§4
Klub składa się z:
1. Prezydium wybieranego przez Zarząd Śl. ZPN na okres kadencji,
w składzie 3 - 5 osób,
które ze swojego składu wybiera
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Członków, którzy spełniają wymogi:
a) rozegrali w reprezentacji Polski A co najmniej 10 meczy,
b) zawodnicy, którzy rozegrali w klubach Śl. ZPN co najmniej 200
meczów na poziomie I ligi.
3. Członkostwo przyznawane jest po zakończeniu kariery sportowej.

§5
Członkowie o których mowa § 4 ust. 3 Regulaminu, powoływani są do Klubu na
wniosek Prezydium przez Zarząd Śl. ZPN
§6
Członkom Klubu przysługuje bezpłatne wejście na wszystkie mecze
organizowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej.
§7
Pracami Klubu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
§8
1. Zebranie Członków Klubu odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący Klubu w miarę potrzeb.
3. Z zebrań, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 sporządza się protokół.
§9
Postanowienia Klubu i Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos
prowadzącego zebranie.
§ 10
W sprawach nieunormowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Statutu
Śl. ZPN.
§ 11
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN.
§ 12
Niniejszy regulamin
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