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REGULAMIN
w sprawie  określenia  zasad i  trybu przyznawania  Medalu  „Za zasługi  dla polskiego
ruchu olimpijskiego”

1. Medal  „  Za  Zasługi  dla  polskiego  ruchu  olimpijskiego”,  zwany dalej  „medalem” jest

trzystopniowy:złoty, srebrny i brązowy.

2. Medal ma kształt okrągły i średnicę 70 mm. Na awersie znajduje się napis” „Polski Komitet

Olimpijski” i znaczek w wieńcu laurowym. Na rewersie medalu widnieje napis: „Za zasługi

dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Medal jest wykonany z metalu w kolorze właściwym

dla każdego stopnia.

3. Medal może być przyznany osobie lub organizacji zarówno działającej  w kraju, jak i za

granicą.

4. Medal  brązowy  może  być  przyznany  indywidualnym  działaczom,  organizacjom

sportowym, polonijnym  kołom olimpijskim, komitetom funduszu olimpijskiego, klubom

olimpijczyka  itp. przy czym okres tej działalności powinien trwać co najmniej 5 lat – za

szczególne zasługi w   popularyzowaniu dorobku polskiego sportu,  propagowaniu idei

olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach.

5. Medal  srebrny przyznaje się stosując kryteria zawarte w pkt.4, przy czym okres trwania

działalności nie powinien być krótszy niż 10 lat.

6. Medal złoty otrzymuje działacz lub organizacja, która współpracuje z Polskim Komitetem

0limpijskim ponad  10 lat oraz wykazuje się  szczególną aktywnością w popularyzowaniu

polskiego sportu w kraju i za granicą.

7. Medal przyznaje Kapituła Odznaczeń PK0l na wniosek organizacji sportowych w kraju i za

granicą,  polskich  placówek  dyplomatycznych  i  konsularnych,  zarządów  organizacji

polonijnych, terenowych rad regionalnych PK0l, Komisji Zarządu  PK0l lub Sekretarza

Generalnego PK0l.

8. Wręczenia medalu w sposób uroczysty  dokonuje przedstawiciel Zarządu PK0l lub inna

upoważniona przez  Sekretarza  Generalnego osoba,  przedstawiciel Konsulatu  RP  /poza

granicami/,  a  w  przypadku   indywidualnych  wyróżnień  również  upoważniony prezes

organizacji polonijnej, której członkiem jest uhonorowany działacz.

9. Ewidencję wyróżnionych medalem prowadzi Biuro Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
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