Załącznik nr 1 do uchwały Nr …/../../R/2017
Rady OIG z dn. 28.06.2017r

REGULAMIN
Klubu Laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji - nadanych z inicjatywy Opolskiej Izby
Gospodarczej w Opolu .
§1
Klub Laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji zwany dalej Klubem działa przy Opolskiej Izbie
Gospodarczej.
§2
Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu jest:
1. kultywowanie tradycji i dorobku Laureatów;
2. wspieranie intelektualne, organizacyjne i materialne Opolskiej Izby Gospodarczej w kontynuowaniu
jej działalności związanej z kreowaniem aktywności gospodarczej społeczeństwa, wyróżnianiem
najwartościowszych przedsiębiorców i osobowości świata nauki , kultury, sportu i życia społecznego .
3. promowanie wymieniania się doświadczeniami Laureatów z młodymi przedsiębiorcami w
prowadzeniu działalności gospodarczej lub z osobami, które dopiero rozpoczęły działalność
gospodarczą.
4. promowanie województwa opolskiego, jako miejsca przyjaznego kulturze, nauce, przedsiębiorcom i
ludziom aktywnym społecznie.
§3
Realizacja celów odbywa się poprzez :
1. organizowanie warsztatów (w blokach tematycznych) mających na celu promocję przedsiębiorczości i
otwartość na rynki sąsiednie;
2. promocję dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez spotkania z
przedsiębiorcami o długoletnim stażu w prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. organizowanie imprez kulturalnych i sesji naukowych poświęconych działaniom promocyjnym
laureatów
4. organizowanie cyklicznych spotkań Laureatów laurów (w poszczególnych kategoriach lub wspólnych).
5. wspomaganie działań Rady i Zarządu Izby w realizacji programu na rzecz społeczeństwa
Opolszczyzny.
§4
1. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Członkiem Klubu zostaje każda osoba która została wyróżniona Laurem UiK na wniosek Opolskiej
Kapituły Laurów – chyba że odmówi przynależności.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie reprezentuje swoich członków na zewnątrz.
Działalność w Klubie jest dobrowolna i opiera się na społecznej aktywności członków.
4. Klubem kieruje Loża Klubu, którą stanowią wszyscy Laureaci wyróżnieni Laurami: Kryształowymi i
Platynowymi – chyba, że odmówią zasiadania w niej. Na wniosek Zarządu OIG, złożony do Loży
Klubu, w skład Loży Klubu włącza się Laureatów wyróżnionych Złotymi lub Srebrnymi Laurami.
5. Honorowe Przewodnictwo Klubu sprawują osoby wyróżnione Diamentowymi Laurami.
6. Przewodniczącego Loży Klubu powołuje Zarząd OIG na wniosek Loży Klubu. Wiceprzewodniczących
i Sekretarza Klubu powołuje Loża Klubu na wniosek Przewodniczącego Loży. Loża Klubu odbywa
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swoje posiedzenia wg potrzeb. Każde posiedzenie Loży Klubu, kończy się sporządzoną przez
Sekretarza notatką - protokołem ustaleń, złożoną do dokumentacji Klubu. W posiedzeniach loży Klubu
uczestniczy Zarząd OIG lub jego przedstawiciel.
7. Wszelkie sprawy związane z działalnością Klubu, Loża Klubu ustala z Zarządem OIG.
8. Siedzibą Klubu jest siedziba OIG.
9. Loża Klubu ustala sposób podejmowania decyzji w imieniu Klubu.
§5
Członkowie Klubu będą informowani o spotkaniach Klubu nie później niż na 14 dni przed planowanym
terminem spotkania.
.
Przewodniczący obrad Rady OIG
………………………………………………………
( Imię i nazwisko i podpis)
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