Regulamin
Polskiej Akademii Innowacji Turystyki
_________________________________________
§1
Polska Akademia Innowacji Turystyki jest samodzielnym podmiotem
zainicjowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki
i ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną z siedzibą w Warszawie
i powołanym do życia w dniu 3 Października 2009 r. na uroczystej Gali w
Teatrze Polskim w Warszawie.
§2
Celem działalności Akademii jest m.in.:
a. zgłaszanie uwag i wniosków przez Członków Akademii do
opracowywanych na różnych szczeblach, dokumentach i projektach
prawnych w zakresie turystyki,
b. zgłaszanie uwag i wniosków przez Członków Akademii do
opracowywanych różnego rodzaju projektów aktów prawnych dot.
turystyki bezpośrednio i pośrednio,
c. inicjowanie nowych form rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej
ze szczególnym ukierunkowaniem na upowszechnienie różnych
form turystyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz
turystyki rodzinnej,
d. monitorowanie funkcjonowania i rozwoju polskiej turystyki
w obszarze krajowym i zagranicznym,
e. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, uczelniami
turystycznymi i innymi podmiotami, które działają w zakresie
turystyki, w Polsce i za granicą,
§3
W ramach swoich miejsc pracy i zajmowanych stanowisk Członkowie
Akademii w miarę swoich możliwości starają się promować innowacyjność
w turystyce i wspierać jej rozwój.
§4
Członkowie Akademii mają prawo zgłaszania kandydatów do udziału
w Konkursie „Wawrzyn Polskiej Turystyki”.
§5
Nominacje członkowskie do Akademii otrzymują:
a. Członkowie Kapituły Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”,

b. Szefowie podmiotów – laureatów poszczególnych edycji Konkursu
„Wawrzyn Polskiej Turystyki”.
§6
W wyjątkowych sytuacjach przyjęcia do Polskiej Akademii Innowacji Turystyki
może nastąpić poprzez zgłaszanie kandydata przez minimum trzech Członków
Akademii z pisemną rekomendacją i przy jednoczesnej akceptacji wszystkich
Członków.
§7
Z grona Członków Akademii powołuje się Prezydium w liczbie od 2 do 5 osób
wybierając Prezydenta, Sekretarza Generalnego i Członków Prezydium.
§8
Bieżąca współpraca między Członkami Akademii jest prowadzona drogą
e-mailową.
§9
Członkostwo w Akademii jest dożywotnie z wyjątkiem:
- śmierci,
- rezygnacji,
- skreślenia z listy członkostwa na wniosek Prezydium jednomyślną
decyzją Akademii z powodów:
o
prawomocnego sądowego wyroku skazującego,
o
nieetycznego postępowania obniżającego prestiż Akademii.
§ 10
Członkowie Akademii spotykają się przynajmniej raz w roku.
§ 11
Akademia posiada swoje logo, pieczęć i papier firmowy używane w ramach
działalności Akademii.
§ 12
Siedziba Polskiej Akademii Innowacji Turystyki mieści się w Warszawie przy
ul. Wolskiej 43 na terenie ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
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