Olomoucké krajské sdružení ČSTV

ZÁSADY
pro udělování Čestného uznání OLKSČSTV
za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj TV a sportu.
Krajská rada Olomouckého krajského sdružení ČSTV se usnesla na těchto zásadách :
Článek 1 – Úvodní ustanovení :
1. Tyto zásady upravují pravidla pro udělování Čestného uznání OLKS ČSTV osobám za
dlouholetou a obětavou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, vykonávanou:
a) v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech na území Olomouckého kraje
b) ve sportovních svazech, vykonávajících činnost v rámci OLKS ČSTV
c) v orgánech a komisích krajských subjektů OLKS ČSTV
d) v jiných spolcích a institucích, spolupracujících s OLKS ČSTV
2. Písemné návrhy výhradně v elektronické podobě na předepsaném formuláři mohou
předkládat statutární zástupci :
a) tělovýchovných jednot a sportovních klubů, sdružených v OLKS ČSTV,
prostřednictvím regionálních-okresních sdružení ČSTV
b) regionálních – okresních sdružení ČSTV Olomouckého kraje,
c) krajských sportovních svazů, smluvně spolupracujících s OLKS ČSTV
3. Navrhovatelé dbají o výjimečnost, vážnost, důstojnost a věcnou průkaznost svých návrhů
a ručí nejen za sportovní, ale i etickou a občanskou bezúhonnost osob, navržených na
udělení Čestného uznání OLKS ČSTV. Krajská rada OLKS ČSTV je oprávněna údaje
podaných návrhů prověřovat a žádat navrhovatele o jejich doložení či doplnění.
Článek 2 – Podmínky pro udělení ČU OLKS ČSTV :
1. Uděluje se členům ČSTV ( výjimečně i nečlenům ), kteří svojí činností vyznaným
způsobem přispívají k rozvoji tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.
2. Toto ocenění uděluje KR OLKS ČSTV zpravidla při příležitosti :
a) životní jubileí ( 40,45,50..až 65 let a více …)
b) oslav významných výročí trvání spolků
c) významných regionálních či celostátních akcí
4. Toto ocenění je možno využít jako předstupeň pro udělení ocenění, udělovaných VV
ČSTV Praha, nebo v případech, na které nelze uplatnit Směrnici o vyznamenáních ČSTV.
5. Orgán, předkládající návrh na udělení ČU OLKS ČSTV, jej předloží cca 1 měsíc před
zamýšleným předáním ocenění. Adresa pro zasílání návrhů : olks.cstv@iol.cz.Vzhledem
k tomu, že předložené návrhy schvaluje KR OLKS ČSTV, je vhodné termín podání
návrhů koordinovat s termíny schůzí KR OLKS ČSTV. Navrhovatel současně s návrhem
doporučí konkrétní způsob a formu předání ocenění.
Článek 3 – Všeobecná a závěrečná ustanovení :
1. KR OLKS ČSTV ve své kompetenci zajišťuje :
a) Zhotovení ČU OLKS ČSTV včetně vypsání držitele a přiměřenou adjustaci (rám).
b) Evidenci podaných návrhů na udělení ČU OLKS ČSTV, včetně rozhodnutí o nich.
c) Evidenci schválených ČU OLKS ČSTV a jejich číslování nebo pořadové určení.
d) Veřejné oznámení o schválených ČU OLKS ČSTV na internetové stránce OLKS.
2. Čestné uznání OLKS ČSTV lze jedné a téže osobě udělit pouze jednou. Toto ocenění lze
vyznamenané osobě odejmout, pokud vy zatajila závažné údaje, které by jinak vyloučily
její ocenění, nebo se následně dopustila činů, které by byly v zásadním rozporu se
sportovní i občanskou morálkou a se zásadami fair – play.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem 7.6.2004
Vladimír Šimíček, předseda OLKS ČSTV

