Regulamin Polskiego Związku Biathlonu
przyznawania i pozbawiania licencji klubowych na uczestnictwo w sporcie
kwalifikowanym w biathlonie
Na podstawie §8 pkt 3 ppkt 8) statutu PZBiath Zarząd uchwala, co następuje:
§1
1. Stosownie do §11 Statutu PZBiath. nadanie klubowi licencji, jest ściśle związane z
członkostwem zwyczajnym w PZBiath.
2. Polski Związek Biathlonu, jako jedyny jest uprawniony do wydawania decyzji dotyczących
licencji klubowych na uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym w biathlonie, zwanej dalej
licencją.
3. Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w
biathlonie od kategorii młodzika młodszego włącznie, jak również możliwość korzystania
z programów i projektów realizowanych przez PZBiath.
§2
1. Licencje przyznawane są na wniosek zainteresowanego klubu, będący załącznikiem nr
1 do niniejszego regulaminu, w drodze decyzji.
2. Wnioski rozpatruje i decyzje wydaje Zarząd PZBiath.
3. Licencje przyznawane są na czas nieokreślony.
4. Do wniosku należy dołączyć:
a) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego.
b) Odpis statutu klubu;
c) Pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów
PZBiath oraz Międzynarodowej Federacji Biathlonu.
d) Kserokopię wpłaty składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd
PZBiath.
e) Pozwolenie na posiadanie broni wydane przez Komendę Wojewódzką zgodnie z
miejscem rejestru Klubu lub w przypadku Uczniowskich Klubów Sportowych
umowę z Klubem patronackim, który posiada pozwolenie na posiadanie broni.
5. Wzór licencji stanowi załącznik 2 niniejszego regulaminu.
1.
2.
3.
4.
5.

§3
W przypadku pozbawienia, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych
znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określonym w
§2.
PZBiath. może pozbawić licencji, jeżeli przez okres kolejno następujących 3 lat klub
sportowy lub ż a d e n z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we
współzawodnictwie sportowym.
W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji PZBiath. przysługuje
odwołanie (skarga) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Kluby, które nie spełniają warunku opisanego w §2 pkt 4 lit. e) mogą otrzymać licencję
warunkową ważną do pół roku od daty przyznania licencji;
Regulamin obowiązuje od dnia 29-09-2014r.
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Nr ewidencyjny PZBiath:

POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU
ul. T. KOŚCIUSZKI 84, 40-519 KATOWICE

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI KLUBOWEJ POLSKIEGO
ZWIĄZKU BIATHLONU

Data zgłoszenia:

KLUB / STOWARZYSZENIE:

Zarejestrowany z dniem

pod numerem

w

Adres

Kod Pocztowy
Tel. ( nr kier.)

Miasto

Województwo
Fax ( nr kier.)

E-mail
Bank i numer konta
rachunku
bankowego:
NIP
REGON
Członkowie
Zarządu:

Nazwiska i imiona
kadry trenerskiej
oraz rodzaj
uprawnień
upoważniających do
prowadzenia
szkolenia:

2

Wypełnia
Klub

Klub / Stowarzyszenie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutów
i regulaminów Polskiego Związku Biathlonu i Międzynarodowej Federacji Biathlonu,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

........................................................................
(pieczęć klubu)

..………………………………………..
(podpis i pieczątka Prezesa)

........................................................................
Data zgłoszenia

Polski Związek Biathlonu przyznał Klubowi / Stowarzyszeniu licencję nr:

Wypełnia
PZBiath.

…………………………………………

Prezes PZBiath.

pieczęć PZBiath.

Uwagi

………………………………………
Data decyzji Zarządu
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Załącznik nr 2
w sprawie trybu nadawania licencji

POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU

Na podstawie Uchwały nr............ z
dnia............................
Zarząd Polskiego Związku Biathlonu
nadaje

LICENCJĘ nr............
UPRAWNIAJĄCĄ
DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
SPORTOWYM W BIATHLONIE

nazwa i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego,
lub uczniowskiego klubu sportowego

Prezes PZBiath.

Katowice, dnia……………….
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