REGULAMIN
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych, Turystyki i Pojazdów Zabytkowych

§ 1.
Okręgowa Komisja Sportów Popularnych, Turystyki i Pojazdów Zabytkowych zwana
w dalszej części OKSPTiPZ jest społecznym organem Zarządu Okręgowego PZM
w Krakowie, powołanym zgodnie z § 51 pkt.7 Statutu Związku i działa na podstawie
niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. OKSPTiPZ realizuje politykę i zadania Zarządu Głównego PZM w zakresie
turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych oraz koordynuje i sprawuje
nadzór nad wykonawstwem tej polityki w klubach zrzeszonych w Okręgu.
2. Podstawę do realizacji powyższych zadań stanowią wytyczne ustalone przez
Główną Komisję Sportów Popularnych i Turystyki ZG PZM (GKSPiT) oraz
Główną Komisję Pojazdów Zabytkowych (GKPZ).
§ 3.
Do zadań i kompetencji OKSPTiPZ w szczególności należą:
1. Opracowywanie projektów, planów rzeczowo – finansowych działalności
turystycznej i dotyczącej pojazdów zabytkowych określonej zadaniami
statutowymi i wytycznymi GKSPiT oraz GKPZ.
2. Realizowanie wytycznych i instrukcji GKSPiT oraz GKPZ w zakresie form,
zasad, organizacyjnych i regulaminowych, kierujących działalność turystyczną
w klubach zrzeszonych w Okręgu.
3. Koordynowanie, akceptowanie i opracowywanie okręgowych kalendarzy
z GKSPiT oraz GKPZ dla zamieszczenia w ogólnopolskim kalendarzu imprez
turystycznych PZM.
4. Zatwierdzanie programów, regulaminów i preliminarzy imprez turystycznych
i pojazdów zabytkowychorganizowanych na zlecenie Zarządu Okręgowego:
A - wnioskowanie do GKSPiT oraz GKPZ ZG PZM o nadanie rangi
ogólnopolskiej lub międzynarodowej
imprezom
turystycznym
organizowanym przez kluby w Okręgu,
B - opiniowanie dla GKSPiT oraz GKPZ programów, regulaminów
i preliminarzy finansowych imprez wymienionych w pkt. „a” oraz imprez
zleconych przez GKSPiT oraz GKPZ nadzorujących ich przygotowanie,
przebieg i rozliczenie.
5. Występowanie z wnioskami do ZO PZM o zatwierdzenie:
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planów rzeczowo – finansowych OKSPiT oraz GKPZ, preliminarzy imprez,
dotacji, kosztów podróży służbowych dotyczących udziału przedstawicieli
powyższych Komisji w imprezach, konferencjach, naradach i kontaktach
organizowanych przez PZM bądź inne organizacje,
składu osobowego delegowanych przedstawicieli OKSPiT oraz GKPZ na
imprezy, konferencje, narady i kontakty organizowane przez PZM bądź inne
organizacje,
innych aktów zgodnych ze Statutem normujących działalność i strukturę
organizacyjną jednostek Okręgu, prowadzących turystykę motorową
i pojazdy zabytkowe.
Wdrażanie opracowanych przez GKSPiT oraz GKPZ programów, instrukcji
metodycznych i organizacyjnych, szkolenie „Organizatorów Sportów
Popularnych i Turystyki” oraz występowanie z wnioskami do GKSPiT
o nadanie im uprawnień.
Podejmowanie decyzji w sprawach regulaminowych turystyki motorowej,
interpretowanie przepisów i instrukcji, weryfikowanie i zatwierdzanie wyników
imprez.
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Okręgowy PZM.
§ 4.

1. OKSPTiPZ składa się z:
A - Przewodniczącego, którego powołuje Zarząd Okręgowy PZM spośród
członków Zarządu,
Bczłonków w liczbie do 9 osób powołanych przez ZO na wniosek
Przewodniczącego OKSPTiPZ spośród kandydatów zgłoszonych przez
Kluby
CWiceprzewodniczącego,
DSekretarza Komisji.
2. Kadencja OKSPTiPZ trwa równolegle z kadencją Zarządu Okręgowego PZM.
W miejsce członków, którzy podczas kadencji nie biorą udziału w jej pracach
dla skompletowania składu osobowego oraz zapewnienia sprawnego działania
OKSPTiPZ, może dokooptować do współpracy osoby zaproponowane przez
przewodniczącego na wniosek zainteresowanych Klubów. Wszystkie zmiany
osobowe w OKSPTiPZ wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgowy PZM.
3. OKSPTiPZ może powołać w miarę potrzeb stałe lub czasowe podkomisje lub
zespoły dla wykonania określonych zadań.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb.
§ 5.
Decyzje na posiedzeniach OKSPTiPZ zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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Regulamin niniejszy został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZM
w Krakowie w dniu 22 września 2015 roku.
Traci ważność regulamin OKSPiT z dnia 18 września 2007 roku.

Za zgodność

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych,
Turystyki i Pojazdów Zabytkowych
Roman Liana

