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Regulamin
przekazania powierzchni rek|amowych oraz prezentacii sponsorów Związku

w sezonie 2015/2016,

ReBuIamin okreś|a:

a) zasady przekazania przez PZŁs powierzchni rek|amowych na kombinezonach startowych iodzjeżY

wierzchniej w sezonie 2015/2016.

b) fasadY prezentacjisponsorów związku W sezonie 2o1sl2o16'

c) okreś|one w Re8u|aminie zasady przekazywania powierfchni rek|amowych dotyczą zawodników

kadr narodowYch oraz treneróW'

d) okreś|one W Re8ulaminie zasady prefentacji sponsoróW ZWiązku W sezonie 2015/2016 dotyczą

zawodnikóW kadr narodowych oraf zawodników objętych szko|eniem centraInym a także trenerów,

fizjoierapeutów, szefów Wyszko|enia, Iekarfy i innych o5ób Wchodzących W skład ekipy.

d)Za5tosowanew regu|aminie okreś|enIa o,,naclają:

1. zawodnik _ osoba posjadajqca Iicencję zawodniczą, czYnnie uprawiajqca daną konkurencję

łYżwiarskq, uczestniczqca We współzawodnictvvie spońowym, stosownie do odpowiednich

regu|aminów PZŁs /cztonek kadry narodowej PZŁs, grupy szkoIenia centraInego PzŁs/,

repref entant Po|skj w zawodach międzynarodowych'

2. sponsor - osoba fizyczna Iub prawna, która zawaria umowę dotyczącq powierzchni

reklamowej na kombinezonach stańowYch i odzieży wierzchniej fawodnikóW.

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

4. członkowie ekipy - wsfystkie osoby wchodzqce w skład zespolu występujące8o wspó|nie z

kadrą narodową W kraju Iub 2a granicą (zawodnicy, trenarzy, f izjoterapeuci, szefowie

wyszko|enia, |ekarze, oficjeIe) wyposażone w odfież wierzchnią'

Wyłącznym dysponentem powjerzchni, o których mowa w Regu|aminie jest PoIskiZwiązek

ŁyżWiarstwa szybkie8o działający W tym zakresie zgodnie fe stosownymi przepisamj IsU.

1 .

f .

3' sezon w ujęciu niniejsze8o re8uIaminu rozumiany jest jako okres od 30'04'2015 do 31.03'2016.



4. 1. Pzłs może przekazać w sezonie 2015/2016 powierzchnię reklamową na kombinezonach

startowych iodfieżY wierzchniej wymienionym niżej o5obom według następującej specyflkacji:

o) Meddlistom olimpiiskim Soczi2014 oraz PotrvciiMoliszewskieiiArturowi Wasiowi

- prawa pienś- powierzchnia maksyma|na do 45 cmz

- lewa noBa - powierzchnla maksymalna do 2O0 am'ż

b] Pozostatv|ń zowodnikom kodrv narodowei seniorów

- lewa noga - powierzchnia maksymalna do 200 cm!

c)Treherom: Jeremv WothersDoon, Annie Łukonowei.Jokubowskiei, Wiesłowowi Kmiecikowi'

Witoldowi Mozurowi i krzvsztofowi N iedźwiedzkiemu

. prawa p|enś powier.chńia maksyma|ńa do 45 cm2

2. Przekazanie powierzchni rek|amowych następuje na podstawie umowy fawartej w8 wzoru

stanow.ąceBo załącznik nr 1 do njniejsżego Re8u|aminu'

3. Zgodnie z przepisami IsU ww. powierzchnie mierzone są po rozcią8nięciu.

4. Za nieprawidlowe wymiary indywidualnych logo odpowiada jego posiadacz.

5. Przekafanie powierzchni reklamowych opisanych w punkcie 4 Regulaminu, za seron 2075/2076

pod|eta jednorazow€j oplacie w wysokości 10ą00 zt. brutto, wylącznie w pnypadku podpisania

indywidualnej umowy sponsorskiej.

6' W przypadku, 8dy związek na pisemny wniosek fawodnika pozyska dla niego indywidua|nego

sponsora może z tego tytułu pobrać prowizję w Wysokości do 20% kwoty netto indywiduó|nej Umowy

sponsorskiej.

7' zawodnik jest zobowiąfany przed fawarciem umowy 2e sponsorem indywidUaInym do przekazania

do Pz|-s projektu umowy/ bef podania warunków finansowych, aby wyk|uczyć konf|ikt interesów

pomjędfy sponsorem indywiduaInym zawodnika, a sponsoramiZwiązku oraz sponsorami IsU'

8' W przypadku, gdy zachodzi konf|ikt interesów, o którym mowa w punkcie 7 Regu|aminu, PZŁs ma

prawo nie wyrazić z8ody na podpisanie przef zawodnika indywiduaInej umowy sponsorskiej.



10.

9' Po uzyskaniu ztodY PzŁs zawodnik jest upoważniony do zawarcia umowy ze sponsorem oraz jest

zobowiąfany do prfekazania do PZŁs kopii podpisanej umowy bez ujawniania warunków

Prfed umieszczeniem na kombinefonach startowych iodzieży wierzchniej |o8otYpów sponsora,

zawodnik jest zobowiążany do przedstawienia PzŁs projektu wzor{r tych |o8otypów. W prfypadku

nie wniesienia żadnych lwag PzŁs udzie|a pisemnej fgody na uńieszcfenie |o8otypu sponsora.

członkowie ekipy (zawodnicy, trenerzy, szefowje wyszkoIenia, lekarze, fizjoterapeuci, of.cje|e)

zobowiązani są do prezentacji sponsoróW zwiąfku, |ogo związku oraz emblematów narodowych

/godło RzecrypospoIitej Po|skiej/ na kombinezonach startowych i odzieży wierzchniej oraz

trenin8owej W trakcie treningóW oraf Wsfystkjch zawodóW ran8i międzynarodowej, krajowej. i

regionalnej do których zostanie ze|oszony p|zez Po|ski Związek ŁyżWiarstwa szybkieto, a także

podczas konferencji prasowych, udzie|ania wywiadóW te|ewizyjnych, na spotkania ze sponsorami,

dekoracji medalowych oraz prezentacjisportowych towarzyszących wYżej wymienionym zawodom.

. Źawodników do dekora.ii medaIowei obowiazuie:

- czapka na |ód biala, z ekśPozycją brandingu 4 F f przodu (w pżypadku jeś|i PzŁs

podpisze umowę fe sponsorem, lównież ekspozvcji |ogo sponsora PzŁs na cfapce)

- bluze reprezenta.yjna biało.czerwona (od suwakówl

- spodnie czarne (suwaki)

. Trenerów w momencie orowadzenia zawodnika podczes biegu obowiaruieI

. czapka na |ód biata, , ekspozycią brandin8u 4 F ż P|fodu {w przypadku jeś|i pzts

podpisze umowę ze sponsorem' równieź ekspofy.ii |ogo sponsola Pzts na .Źapce)

- b|uza replefentacyjna bieło-czerwona (od suwaków)

- spodnie crarne dresowe z logo OTTO na prawym udrie

. członków ekiDv obowiazuie:

. cfapka z ekspofycją brandingu 4f f_(w pnypadku jeś|| PzŁs podPisze umowę re

sponsorem' również ekspozycii |ogo sponsora Pzts na .zapce)

. odzieź wielrchnia f |ogotypami sponsorów zwiąfku

zawodnik jest zobowiązany do fachowania szcfegó|nej dbałości w prezentacji sponsorów związku.

Logotypy sponsoróW nie mo8ą być zaslóniane, nieczyte|ne Iub uszkodzone' W przypadku uszkodzeń

logotypu zawodnik jest zobowiązany niezwlocznie usunąć uszkodzenie.

11.

12.



13. W przypadku braku dbatości o |o8a sponsorów PoJskiego Związku Łyżwiarstwa |ub ich nie

posiadanie |ub wystqpienie na oficjalnych wydarfeniach, o których mowa w pkt 11 niniejszego

Regulaminu w innych niż wskazane oficjaIne ubiory,

. członkowie ekipy pod|egają odpowiedzialności dyscYpIinarnej z8odnie z treścją 9 39

Regulaminu DyscyplinarneBo,

. W przypadku ponownego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regu|aminie prfez

zawodnikóW itrenerów, którym fostała przekafana powierzchnla rek|amowa, ńiefaIeżnie od

odpowiedziaIności dyscyp|inarnej PZŁs ma prawo nie wyrazić osobom naruszającym

regulamin zgody na przekazan;e powierzchni reklamowe.i na lewym udzie w sezonie

20L6/2017.

W ramach indywiduaInej wspótpracy zawodnika z mediami jest

mediom zd].ęć w aktua|nYm stroju reprezentacji narodowej, tak

on fobowiązany do udostępniania

bY Wypełnić zobowiąfania wobec

aktualnych sponsoróW Związku.

W przypadku nieprzestrzegania przez zawodnika niniejszego Regu|amjnu Pzts ma prawo fażqdać

wYjaśnień, w przypadku powtarfających się uchYbień nałożyć na zawodnika karę określoną W

Regu|aminie DyscypIinarnym PzŁs Włącznie z WykIucfeniem ze składu kadry narodowej Iub

olimpUskiej - 5 39 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Regulamin został uchwalony przefzarząd PzŁs W d nju 13 czerwca 2015r.
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