Załącznik nr 1 do uchwały nr III/ 36/2016
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r.

REGULAMIN
KOMISJI DS.FUTSALU
§1
Komisja futsalu, zwana dalej Komisją, jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN
działającym zgodnie ze statutem Wlkp. ZPN i niniejszym Regulaminem.
§2
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Popularyzacja i integracja środowiska futsalu,
2. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami środowiska,
3. Organizacja turniejów halowych
4. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy Komisji, planów imprez
sportowych i projektu preliminarza działania Komisji,
5. Dokonywanie poziomu oceny futsalu w środowiskach, respektowania
przepisów gry i przedstawienie w tym zakresie wniosków,
6. Inicjowanie i pomoc w powstawaniu stowarzyszeń futsalu na terenie działania
Wlkp. ZPN,
7.

Powoływanie komisji do spraw futsalu j przy okręgowych związkach,

8.

Współpraca z Kolegium Sędziów w zakresie potrzeb futsalu j,

9.

Współpraca z Radą Trenerów Wlkp. ZPN, PZPN i innymi komórkami
wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia i doszkalania kadry trenersko –
instruktorskiej dla potrzeb piłki nożnej – futsalu ,

10. Współpraca z pozostałymi wydziałami i komisjami Wlkp. ZPN,
11. Przygotowanie okresowych ocen, informacji i sprawozdań z działalności
Komisji.
§3
1. Komisja składa się z 5 – 7 osób, w tym z Przewodniczącego oraz Sekretarza
powoływanych

i

odwoływanych

przez

Zarząd

Wlkp.

Przewodniczącego Komisji.
2. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.

ZPN

na

wniosek

§4
Komisja może tworzyć sekcje i komisje powołane przez Przewodniczącego do realizacji
bieżących zadań.
§5
Strukturę organizacyjną, zakres kompetencji członków Komisji i zadania poszczególnych
komórek Komisji określa Zarząd Wlkp. ZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§6
Obsługę techniczną Komisji zapewnia Biuro Wlkp. ZPN.
§7
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Decyzje Komisji podejmowane są w formie uchwał i zapisywane są w protokole
posiedzenia.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Nieusprawiedliwiona

trzykrotna

nieobecność

na

posiedzeniach

Komisji

skutkuje

wnioskiem o odwołanie Członka z jej składu.
§8
Komisja jest uprawniona do wydawania komunikatów, w zakresie swojego działania.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 10
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 27.09.2016 roku i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

