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Załącznik do uchwały nr 30  
Zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego 
z dnia 7 lipca 2017 r.  

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 
DLA ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU 

ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO 

 

§ 1 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do członków kadry narodowej Polskiego Związku 
Łyżwiarstwa Szybkiego (dalej PZŁS lub Związek). 
 

§ 2 
1. Wizerunek członka kadry narodowej na zasadach wyłączności jest udostępniony PZŁS. 
2. Każde jego użycie w celu wykorzystania do własnych celów gospodarczych  

w umowach ze Sponsorami indywidualnymi Zawodników, wymaga każdorazowo 
pisemnej zgody PZŁS. 

 
§ 3 

Związek ma wyłączne prawo dysponowania powierzchniami reklamowymi i może je 
przekazywać do używania podmiotom na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu,  
w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ISU. 

 
§ 4 

1. Członkowie kadry narodowej seniorów PZŁS mają prawo do korzystania z powierzchni 
reklamowej. 

2. Przekazanie powierzchni reklamowej następuje na mocy umowy najmu obowiązującej 
przez jeden sezon. 

3. Dopuszcza się przedłużenie trwania zawartej umowy na mocy odrębnej uchwały 
Zarządu. 

 
§ 5 

1. Członek kadry narodowej w ramach zawartej umowy najmu ma prawo do 
wykorzystania powierzchni reklamowej na kombinezonach startowych i odzieży 
wierzchniej umiejscowionych na prawej piersi w drugim rzędzie – powierzchnia 
maksymalna do 45 cm² oraz lewej nodze – powierzchnia maksymalna do 200 cm². 

2. Zgodnie z przepisami ISU powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mierzone są po 
rozciągnięciu. 

3. Za nieprawidłowe wymiary indywidualnych logo odpowiada jego posiadacz. 
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§ 6 
1. Przed podpisaniem umowy najmu członek kadry narodowej ma obowiązek przedstawić 

nazwę sponsora oraz treść indywidualnej umowy sponsorskiej. 
2. Nie jest wymagane przekazanie informacji finansowych dotyczących indywidualnej 

umowy sponsorskiej. 
3. Nie przedłożenie wymienionych w ust. 1 materiałów spowoduje niepodpisanie umowy 

najmu. 
4. Związek ma obowiązek dbać o swoje interesy w szczególności nie może dopuścić do 

konfliktu interesów sponsora Związku ze sponsorami indywidualnymi członków kadry 
narodowej. 

 
§ 7 

1. Z tytułu przekazania powierzchni reklamowej Związek otrzymywać będzie miesięczne 
wynagrodzenie za jedno miejsce- w kwocie 100 zł netto plus należny podatek od 
towarów i usług (VAT), którego podstawą będzie wystawiona faktura VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy okresu obowiązywania umowy  
i płatne jest od miesiąca, w którym zostanie zawarta umowa najmu. 

 
§ 8 

W przypadku pozyskania Sponsora dla członka kadry narodowej przez PZŁS na ich wniosek, 
Związek może pobrać z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości do 20 % kwoty umowy 
liczonej od wartości netto, w miejsce wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

 
§ 9 

1. Po zawarciu umowy najmu, członek kadry narodowej jest zobowiązany do przekazania 
do PZŁS kopii podpisanej indywidualnej umowy sponsorskiej bez konieczności 
ujawniania warunków finansowych w terminie 14 dni. 

2. W przypadku nieprzekazania do Związku indywidualnej umowy sponsorskiej, umowa 
najmu powierzchni reklamowej wygasa. 

 
§ 10 

1. Przed umieszczeniem na kombinezonach startowych i odzieży wierzchniej logotypów 
sponsora, członek kadry narodowej jest zobowiązany do przedstawienia PZŁS projektu 
wzoru tych logotypów. W przypadku nie wniesienia żadnych uwag PZŁS udziela 
pisemnej zgody na umieszczenie logotypu sponsora. 

2. Wszelkie koszty związane z umieszczeniem indywidualnego logo sponsora na 
kombinezonach startowych i odzieży wierzchniej ponosi członek kadry narodowej. 

 
§ 11 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na indywidualny wniosek: członka kadry 
narodowej, trenera szkolenia centralnego, innych osób wchodzących w skład zespołu 
występującego wspólnie z kadrą narodową, Zarząd PZŁS może wyrazić zgodę na 
wykorzystanie prawa do powierzchni reklamowej. 
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2. Do osób wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 12 

1. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez podmioty, do których ma on 
zastosowanie spowoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach 
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZŁS. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące oraz przepisy ISU oraz Statut PZŁZ. 

 
§ 13 

W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu interpretacji 
dokonuje Zarząd. 


