Uchwała Nr 46/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje:

1.

Zatwierdza się Regulamin Komisji Medialnej Śl. ZPN w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula

REGULAMIN
Komisji Medialnej
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie § 32 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się,
co następuje:
§1
1. Powołać Komisję Medialną – organ Zarządu Śląskiego Związku Piłki
Nożnej do doradzania i wspierania Zarządu w kontaktach z mediami
oraz kształtowania polityki medialnej i prezentowania działalności
Związku w mediach, a także przygotowania planowanych przez Zarząd
konferencji prasowych i koordynowania zadań wydawniczych
Śląskiego ZPN.
2. Komisja Medialna składa się z przewodniczącego oraz członków
Komisji, reprezentujących opiniotwórcze media sportowe województwa
śląskiego. Do przyjęcia w poczet członków Komisji wymagana jest
rekomendacja przynajmniej jednego z jej członków. Zarząd Śląskiego
ZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków, jeżeli
uzna to za konieczne.
3. Przewodniczący Komisji powoływany jest przez Zarząd Śląskiego
ZPN. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane na podstawie
Uchwały Zarządu na wniosek Prezesa.
4. Pracami Komisji Medialnej kieruje Przewodniczący w ścisłej
współpracy z przedstawicielem Zarządu – wskazanym przez Prezesa
Śląskiego ZPN.
§2
Do praw członka Komisji należy:
1. Uczestnictwo w bieżącej działalności Komisji oraz okresowych
spotkaniach jego członków.
2. Udział w Walnych Zebraniach Śląskiego ZPN, spotkaniach
jubileuszowych,
noworocznych
i
imprezach
sportowych
organizowanych przez Śląski ZPN – na podstawie przekazanego
zaproszenia.

§3
Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz Związku oraz może
być zapraszany na posiedzenia Zarządu Śląskiego ZPN.
§4
1. Zebrania Komisji odbywają się raz na dwa miesiące, zgodnie
z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.
2. Zebrania Komisji prowadzi jej przewodniczący.
3. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje
wyznaczony przez niego członek Komisji.
§5
Komisja Medialna korzysta w swej działalności z pomocy Biura Śląskiego
ZPN, lokalu Związku i urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych.
§6
Działalność Komisji Medialnej prowadzona jest w oparciu o roczny
preliminarz finansowy.
§7
Do kompetencji Komisji Medialnej należy:
1. Współpraca z mediami relacjonującymi rozgrywki organizowane przez
Śląski ZPN.
2. Propagowanie osiągnięć reprezentacji i klubów Śląskiego ZPN oraz
public relations prac Zarządu Śląskiego ZPN.
3. Monitorowanie przygotowania i wydawania mediom akredytacji na
imprezy w ramach rozgrywek organizowanych przez Śląski ZPN.
4. Opracowanie komunikatów dotyczących kluczowych ustaleń Wydziału
Gier i Wydziału Dyscypliny oraz innych Wydziałów i Komisji w ścisłej
współpracy z ich kierownictwem.
5. Współpraca w sporządzaniu autoryzacji, sprostowań i informacji
dotyczących odpowiedzi na pytania dziennikarzy skierowanych pod
adresem Zarządu Śląskiego ZPN.
6. Doradzanie w kwestiach relacji między Śląskim ZPN, a redakcjami
opiniotwórczych mediów sportowych.
7. Promowanie współpracy medialnej i wymiany doświadczeń między
Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Piłki
Nożnej.
8. Monitorowanie zmian w branży mediów sportowych na terenie

województwa śląskiego.
9. Prowadzenie ewidencji członków Komisji Medialnej.
§8
Osoby wchodzące w skład Komisji Medialnej mają obowiązek
wykonywać wszystkie zadania z profesjonalizmem i należytą starannością
zgodnie ze statutem Śląskiego ZPN oraz innymi przepisami związkowymi
oraz decyzjami organów statutowych. Jednocześnie winny zachować
uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując
wskazanego przedstawiciela Zarządu o wystąpieniu konfliktu interesu i nie
mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi.
§9
Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Śląskiego ZPN
w dniu 22.11.2016 r.

