
REGULAMIN KAPITUŁY FUNDACJI LOT CLASSIC J. MAKULA & PARTNERZY 

dotyczący zasad przyznania nagrody głównej oraz wyróżnień 

 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad przyznawania nagrody głównej w postaci statuetki 
„Zasłużony dla Lotnictwa" oraz zasad przyznawania wyróżnień – nagród ustanowionych przez 
FUNDACJE LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY. Nagrody przyznawane są przez 
Kapitułę powołaną przez w/w Fundację za wybitne osiągnięcia w lotnictwie i innych dziedzinach 
związanych z lotnictwem. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Ustanawia się nagrodę w postaci statuetki „Zasłużony dla Lotnictwa" zwanej w dalszej części 
regulaminu „Statuetką".  

§2 

Wzór Statuetki stanowi załącznik nr 1, a jej list gratulacyjny załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

§3 

Statuetka przyznawana jest osobom lub podmiotom związanym z lotnictwem, które zasłużyły 
się w lotnictwie, rozumianego jako wszystkie odmiany aktywności lotniczej lub związane z tym 
tematem. 

Na podstawie decyzji Kapituły Statuetka może być przyznawana obcokrajowcom. 

§4 

Statuetka jest przyznawana jednokrotnie. 

§5 

Prawnym i jedynym dysponentem statuetki jest FUNDACJA LOT CLASSIC J.MAKULA & 
PARTNERZY. 

§6 

Organem przyznającym nagrody jest Kapituła, która kieruje się zasadami przyjętymi w tym 
Regulaminie. 

  



§7 

Decyzje Kapituły dotyczące wniosków o przyznanie Statuetki mogą zapadać przy udziale nie 
mniej niż trzech członków Kapituły. 

§8 

Kapitułę stanowią Fundatorzy oraz osoby społecznego zaufania i autorytetu z instytucji oraz 
organizacji związanych z branżą lotniczą w ilości maximum 5 osób. Przewodniczącym Kapituły 
jest Prezes FUNDACJI LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY. 

§9 

Siedziba Kapituły mieści się w Warszawie pod adresem FUNDACJI LOT CLASSIC J.MAKULA 
& PARTNERZY 

§10 

Biuro Kapituły prowadzi obsługę wszystkich spraw związanych z przyznawaniem Statuetki i jej 
promocją. 

1. Uprawnieni do zgłoszenia kandydatur do nominacji do nagrody są: instytucje 
państwowe, przedsiębiorcy,organizacje, osoby prywatne – z sektora lotniczego a 
zwanymi dalej wnioskodawcami. 

2. Kapituła, może zdecydować o przyznaniu prawa wskazanego w punkcie 1 powyżej 
innym osobom 

 

II. Zasady przyznawania Statuetki 

§11 

Z wnioskiem o przyznanie Statuetki występuje wnioskodawca na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu złożonym w biurze Kapituły. 

§12 

Przy wniosku o przyznanie Statuetki wnioskodawca uwzględnić powinien w szczególności 
następującą problematykę: 

1. wyniki i zaangażowanie w co najmiej jednej z dziedzin działalności zawodowej, 
sportowej, naukowej, twórczej, dziennikarskiej, społecznej, związanej z lotnictwem lub 
na jego rzecz, 

2. przestrzeganie bezpieczeństwa i przepisów lotniczych, 
3. jakość wykonywanej pracy na rzecz lotnictwa, 
4. działania służące rozwojowi lotnictwa i podnoszeniu prestiżu społeczności lotniczej, 
5. okres działalności, 



§13 

Wniosek o nadanie Statuetki  wnioskodawca kieruje do Biura Kapituły. 

§14 

Statuetka po jej nadaniu wręczana jest na uroczystościach związanych z obchodami „Dnia 
Lotnictwa" lub wyjątkowo na innych oficjalnych uroczystościach Fundacji. 

§15 

Do wręczania Statuetki są upoważnieni: 

1. Przewodniczący  
2. Członkowie Kapituły 

 

III.  Zasady przyznania wyróżnień za działalność na rzecz lotnictwa 

§16 

1. Wyróżnienia  w formie dyplomu są przyznawane  na takich samych zasadach jak Statuetka i 

są traktowane jako nagroda honorowa. 

2. Wzór dyplomu znajduje się w załączniku nr. 4 niniejszego regulaminu. 

3. Wyróżnienie może być wręczane w innych okolicznościach niż opisane w przypadku 

Satuetki. Decyduje o tym Kapituła. 

 

IV. Wyjaśnienie zwrotów, pojęć. Definicje 

Poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie: 

1. Ilekroć w tekście używa się słowa Fundacja odnosi się ono do FUNDACJI LOT 

CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY 

2. Ilekroć w tekście używa się słowa Kapituła odnosi się ono do Kapituły FUNDACJI LOT 

CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY  

3. Ilekroć w tekście używa się słowa Biuro Kapituły odnosi się ono do Biura Kapituły 

znajdującego się w siedzibie FUNDACJI LOT CLASSIC J.MAKULA & PARTNERZY. 

 
Kapituła Statuetki 
„Zasłużony dla Lotnictwa ’’ 


