Załącznik 1 do Uchwały nr 89/UZ/2019 z dnia 22.10.2019

Regulamin określający zasady nadawania, przedłużania i pozbawiania licencji klubowej PZŁS
§1 Uwagi ogólne
1. Organem wydającym licencje klubowe jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zwany dalej PZŁS
lub Związkiem.
2. Niniejszy regulamin został uchwalony na mocy Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010 r.
(Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz §7ust 17. Statutu PZŁS.
3. Licencja jest dokumentem uprawniającym do brania udziału we współzawodnictwie organizowanym
przez PZŁS.
4. Posiadanie ważnej licencji klubowej jest warunkiem koniecznym otrzymania środków z PZŁS
w ramach programów szkoleniowych, zadań zleconych, dotacji itp.
5. Posiadanie ważnej licencji klubowej jest warunkiem koniecznym, aby klub mógł wnioskować o
licencje dla swoich zawodników.

§2 Procedura i tryb nadawania/przedłużania licencji
1. Licencja klubowa może być nadana jedynie klubowi sportowemu będącemu Członkiem Zwyczajnym
PZŁS.
2. Licencja klubowa jest nadawana na wniosek Klubu złożony za pośrednictwem elektronicznego
systemu licencji PZŁS.
3. Aby uzyskać dostęp do elektronicznego systemu licencji PZŁS, Klub przed złożeniem pierwszego
wniosku o nadanie licencji klubowej zobowiązany jest wysłać do biura Związku pismo ze wskazaniem
osoby odpowiedzialnej z ramienia Klubu za obsługę panelu klubowego wraz z podaniem jej adresu
email, na który zostaną wysłane dane dostępowe. Pismo winno być podpisane zgodnie z
reprezentacją.
4. Każdy Klub zobowiązany jest do dbania o to, by wszystkie dane umieszczone w systemie licencyjnym
były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne.
5. Składając wniosek o nadanie licencji klubowej, Klub zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
przepisów i regulaminów PZŁS, w szczególności przepisów sportowych i dyscyplinarnych.
6. Nadanie licencji klubowej jest uzależnione od wniesienia stosownej opłaty, której wysokość ustala
Zarząd PZŁS.

7. Nadanie licencji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i uiszczenia opłaty
licencyjnej.
8. Licencja jest nadawana na okres jednego sezonu tj. od dnia nadania do 30 czerwca następującego
po dniu nadania licencji.
9. Licencja jest nadawana w formie elektronicznej.
10. Przedłużenie ważności licencji na kolejny sezon przebiega analogicznie do jej nadania.

§3 Odmowa nadania/przedłużenia licencji
1.

PZŁS może odmówić nadania/przedłużenia licencji w przypadku
a. podania przez Klub nieprawdziwych danych we wniosku
b. złożenia niekompletnego wniosku
c. nieuiszczenia przez Klub wymaganej opłaty licencyjnej
d. orzeczenia wobec Klubu kary dyscyplinarnej w postaci okresowego zawieszenia licencji, jeżeli ten
okres jeszcze nie upłynął
e. posiadania przez Klub zaległości finansowych wobec PZŁS.

§4 Pozbawienie licencji
1.

PZŁS może pozbawić Klub licencji w przypadku:
a. skreślenia Klubu z listy Członków Zwyczajnych PZŁS
b. orzeczenia wobec Klubu kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia licencji

§4 Postanowienia końcowe
1.

Prawo interpretacji regulaminu należy do Prezydium PZŁS.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

