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Regulamin
przekazania
powierzchnirek|amowych
orazprezentacii
sponsorówZwiązku
w sezonie2015/2016,
1.

ReBuIamin
okreś|a:
przezPZŁspowierzchni
a) zasadyprzekazania
rek|amowych
na kombinezonach
startowych
iodzjeżY
wierzchniej
w sezonie2015/2016.
b) fasadYprezentacjisponsorów
związku
W sezonie2o1sl2o16'
powierfchni
c) okreś|one
w Re8u|aminie
zasadyprzekazywania
rek|amowych
dotyczązawodników
kadrnarodowYch
oraztreneróW'
d) okreś|one
W Re8ulaminie
zasadyprefentacji
sponsoróW
ZWiązku
W sezonie2015/2016
dotyczą
zawodnikóW
kadrnarodowych
oraf zawodników
objętych
szko|eniem
centraInym
a takżetrenerów,
fizjoierapeutów,
szefówWyszko|enia,
Iekarfyi innycho5óbWchodzących
W składekipy.
d)Za5tosowanew
regu|aminie
okreś|enIa
o,,naclają:
1. zawodnik_ osobaposjadajqca
Iicencję
zawodniczą,
czYnnieuprawiajqca
danąkonkurencję
łYżwiarskq,
uczestniczqcaWe współzawodnictvvie
spońowym, stosownie do odpowiednich
regu|aminów PZŁs /cztonek kadry narodowej PZŁs, grupy szkoIenia centraInegoPzŁs/,
reprefentantPo|skj
w zawodach
międzynarodowych'
2. sponsor - osoba fizycznaIub prawna,która zawariaumowę dotyczącqpowierzchni
reklamowej
na kombinezonach
stańowYch
i odzieży
wierzchniej
fawodnikóW.
3'

posiadająca
Trener-osoba
fizyczna
Iicencję
trener5kq
u.zestniczqca
w szkoIeniu
zawodników,

4.

członkowieekipy - wsfystkieosobywchodzqcew składzespoluwystępujące8o
wspó|niez

kadrą narodowąW kraju Iub 2a granicą(zawodnicy,trenarzy,fizjoterapeuci,
szefowie
wyszko|enia,
|ekarze,
oficjeIe)
wyposażone
w odfieżwierzchnią'
f.

jestPoIskiZwiązek
powjerzchni,
Wyłącznym
dysponentem
o którychmowaw Regu|aminie
ŁyżWiarstwa
szybkie8odziałający
W tym zakresiezgodniefe stosownymiprzepisamjIsU.

jestjakookresod 30'04'2015
3' sezonw ujęciuniniejsze8o
re8uIaminu
rozumiany
do 31.03'2016.

reklamowąna kombinezonach
4. 1. Pzłs może przekazaćw sezonie2015/2016powierzchnię
specyflkacji:
startowychiodfieżYwierzchniejwymienionymniżejo5obomwedługnastępującej
o) MeddlistomolimpiiskimSoczi2014oraz PotrvciiMoliszewskieiiArturowiWasiowi
- prawa pienś-powierzchniamaksyma|nado 45 cmz
- lewa noBa- powierzchnlamaksymalnado 2O0am'ż

b] Pozostatv|ńzowodnikom kodrv narodowei seniorów
- lewa noga- powierzchniamaksymalnado 200 cm!
c)Treherom:Jeremv WothersDoon,Annie Łukonowei.Jokubowskiei,Wiesłowowi Kmiecikowi'
Witoldowi Mozurowi i krzvsztofowi Niedźwiedzkiemu
. prawa p|enś
powier.chńiamaksyma|ńado 45 cm2
powierzchni
2. Przekazanie
rek|amowych
następuje
na podstawie
umowyfawartejw8 wzoru
stanow.ąceBo
załączniknr 1 do njniejsżego
Re8u|aminu'
3. Zgodnie
z przepisami
IsUww. powierzchnie
mierzone
sąpo rozcią8nięciu.
jegoposiadacz.
4. Za nieprawidlowe
wymiaryindywidualnych
logoodpowiada
powierzchni
5. Przekafanie
reklamowych
opisanychw punkcie4 Regulaminu,
za seron2075/2076
pod|etajednorazow€ j oplacie w wysokości
10ą00 zt. brutto,wylączniew pnypadku podpisania
indywidualnej
umowysponsorskiej.
6' W przypadku,8dy związek na pisemny wniosek fawodnika pozyska dla niego indywidua|nego
sponsoramożez tego tytułupobraćprowizjęw Wysokości
do 20%kwotynetto indywiduó|nej
Umowy
sponsorskiej.
7' zawodnikjest zobowiąfany
przedfawarciemumowy2e sponsoremindywidUaInym
do przekazania
do Pz|-sprojektuumowy/bef podaniawarunków finansowych,aby wyk|uczyćkonf|iktinteresów
pomjędfy
sponsorem
indywiduaInym
zawodnika,
a sponsoramiZwiązku
orazsponsorami
IsU'
8' W przypadku,
gdy zachodzikonf|ikt
interesów,
o którymmowaw punkcie7 Regu|aminu,
PZŁs ma
prawonie wyrazićz8odyna podpisanieprzefzawodnikaindywiduaInej
umowysponsorskiej.

9' Po uzyskaniuztodY PzŁs zawodnikjest upoważniony
do zawarciaumowy ze sponsoremoraz jest
zobowiąfanydo prfekazaniado PZŁs

kopii podpisanejumowy bez ujawnianiawarunków

10. Prfed umieszczeniem
na kombinefonach
startowychiodzieżywierzchniej
|o8otYpówsponsora,
zawodnikjest zobowiążany
do przedstawienia
PzŁs projektuwzor{r tych |o8otypów.W prfypadku
pisemnej
niewniesienia
żadnych
lwag PzŁs udzie|a
fgodyna uńieszcfenie
|o8otypu
sponsora.
11.członkowieekipy (zawodnicy,trenerzy, szefowje wyszkoIenia,lekarze,fizjoterapeuci, of.cje|e)
zobowiązanisą do prezentacjisponsoróWzwiąfku, |ogo związkuoraz emblematów narodowych
/godło RzecrypospoIitejPo|skiej/na kombinezonachstartowych i odzieżywierzchniej oraz
trenin8owejW trakcie treningóW oraf WsfystkjchzawodóW ran8i międzynarodowej,krajowej.i
regionalnejdo których zostanie ze|oszonyp|zez Po|skiZwiązekŁyżWiarstwa
szybkieto, a także
podczaskonferencji
prasowych,
udzie|ania
wywiadóWte|ewizyjnych,
na spotkaniaze sponsorami,
dekoracji
medalowych
orazprezentacjisportowych
towarzyszących
wYżej
wymienionym
zawodom.
.

Źawodnikówdo dekora.iimedaIoweiobowiazuie:
- czapka na

|ód biala, z ekśPozycją
brandingu 4 F f przodu (w pżypadku jeś|iPzŁs

podpisze umowęfe sponsorem,lównieżekspozvcji|ogosponsora PzŁs na cfapce)
- bluze reprezenta.yjnabiało.czerwona
(od suwakówl
- spodnieczarne(suwaki)
.

Trenerów w momencie orowadzeniazawodnikapodczesbieguobowiaruieI
. czapka na

|ód biata,, ekspozyciąbrandin8u 4 F ż P|fodu {w przypadku jeś|ipzts

podpisze umowęze sponsorem'równieźekspofy.ii |ogosponsola Pzts na .Źapce)
- b|uza replefentacyjnabieło-czerwona
(od suwaków)
- spodniecrarne dresowez logo OTTOna prawymudrie
.

członków ekiDv obowiazuie:
. cfapka z ekspofycjąbrandingu4f f_(w pnypadku jeś||
PzŁs podPisze

umowę re

sponsorem'równieżekspozycii|ogosponsora Pzts na .zapce)
. odzieźwielrchniaf |ogotypamisponsorów zwiąfku
12. zawodnikjest zobowiązanydo fachowaniaszcfegó|nejdbałości
w prezentacjisponsorówzwiązku.
LogotypysponsoróWnie mo8ąbyćzaslóniane,nieczyte|neIubuszkodzone'W przypadkuuszkodzeń
jestzobowiązany
logotypu
zawodnik
niezwlocznie
usunąć
uszkodzenie.

13. W przypadku braku dbatości
ZwiązkuŁyżwiarstwa|ub ich nie
o |o8asponsorówPoJskiego
posiadanie
|ub wystqpienie
na oficjalnychwydarfeniach,
o którychmowaw pkt 11 niniejszego
Regulaminu
w innychniżwskazaneoficjaIne
ubiory,
.

członkowieekipy pod|egają
odpowiedzialności
dyscYpIinarnej
z8odniez treścją9 39
Regulaminu
DyscyplinarneBo,

.

prfez
W przypadkuponownegonaruszenia
zasadokreślonych
w niniejszym
Regu|aminie
przekafana
powierzchnla
zawodnikóW
itrenerów,którymfostała
rek|amowa,
ńiefaIeżnie
od
odpowiedziaIności
dyscyp|inarnej
PZŁs ma prawo nie wyrazićosobom naruszającym
powierzchni
regulaminzgody na przekazan;e
reklamowe.i
na lewym udzie w sezonie
20L6/2017.

W ramachindywiduaInej
wspótpracy
zawodnika
z mediamijeston fobowiązany
do udostępniania
mediomzd].ęćw aktua|nYm
strojureprezentacji
narodowej,
tak bY Wypełnić
zobowiąfaniawobec
aktualnych
sponsoróW
Związku.
przezzawodnikaniniejszego
W przypadkunieprzestrzegania
Pzts ma prawofażqdać
Regu|amjnu
wYjaśnień,
w przypadkupowtarfającychsię uchYbieńnałożyćna zawodnikakarę określoną
W
Regu|aminie
DyscypIinarnym
PzŁs Włącznie
ze składukadry narodowejIub
z WykIucfeniem
- 5 39 ust.3 Regulaminu
olimpUskiej
Dyscyplinarnego.
przefzarząd
Regulamin
został
uchwalony
PzŁsW dnju13czerwca2015r.
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EzEs PzŁs
mgr Kazimierr Kowalczyk

