Załącznik 3 do Uchwały nr 89/UZ/2019 z dnia 22.10.2019

Regulamin określający zasady nadawania, przedłużania i pozbawiania licencji trenerskiej PZŁS
§1 Uwagi ogólne
1. Organem wydającym licencje trenerskie 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 prowadzenia zajęć łyżwiarskich w ramach programów
szkoleniowych PZŁS.

§2 Procedura i tryb nadawania/przedłużania licencji
1. Licencja trenerska jest nadawana na wniosek Trenera złożony do biura PZŁS.
2. O licencję trenerską może ubiegać się osoba, która:
a. ukończyła 18 lat
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
c. posiada minimum wykształcenie średnie
d. posiada kompetencje instruktora lub trenera łyżwiarstwa potwierdzone stosownym dyplomem.
e. Nie była karana za przestępstwa umyślne ani przestępstwa skarbowe i nie jest wobec niej
prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
3. Nadanie licencji trenerskiej jest uzależnione od wniesienia stosownej opłaty, której wysokość ustala
Zarząd PZŁS.
4. Nadanie licencji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku z załącznikami
i uiszczenia opłaty licencyjnej.
5. Licencja jest nadawana na okres jednego sezonu tj. od dnia nadania do 30 czerwca następującego
po dniu nadania licencji.
6. Przedłużenie ważności licencji na kolejny sezon przebiega analogicznie do jej nadania z
zastrzeżeniem, że załączniki do wniosku muszą być uzupełnione tylko w przypadku zmiany danych.

§4 Odmowa nadania/przedłużenia licencji
1. PZŁS może odmówić nadania/przedłużenia licencji w przypadku
a. podania nieprawdziwych danych we wniosku
b. złożenia niekompletnego wniosku
c. nieuiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej
d. orzeczenia wobec Trenera kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji
e. gdy przeciwko Trenerowi zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, za które może grozić
kara pozbawienia lub zawieszenia licencji, do czasu zakończenia postępowania.

§5 Pozbawienie licencji
1. PZŁS może pozbawić Trenera licencji w przypadku:
a. orzeczenia wobec niego 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.

