Regulamin Polskiego Związku Biathlonu
przyznawania i pozbawiania licencji trenera w biathlonie

Na podstawie §8 pkt 3ppkt 8 Statutu PZBiath. Zarząd uchwala, co następuje:
§1
1. Polski Związek Biathlonu, jako jedyny jest uprawniony do wydawania decyzji dotyczących
licencji trenera w biathlonie, zwanej dalej licencją.
2. Posiadanie licencji stanowi warunek do prowadzenia zajęć w zakresie sportu
kwalifikowanego w biathlonie.
3. W zależności od spełnionych kryteriów Polski Związek Biathlonu wydaje dwa stopnie
licencji trenerskich: licencję trenera biathlonu A oraz licencję trenera biathlonu B.
§2
1. Licencja trenera biathlonu A upoważnia do prowadzenia szkolenia sportowego w Kadrach
Narodowych Polskiego Związku Biathlonu na poziomie kadr seniorskich
2. Licencja trenera biathlonu B upoważnia do prowadzenia zajęć w zakresie sportu
kwalifikowanego w biathlonie oraz w Kadrach narodowych młodzieżowych i juniorskich.
§3
1. Licencje przyznawane są na wniosek zainteresowanej osoby, będący załącznikiem nr 1A
lub1B do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski rozpatruje i decyzje wydaje Zarząd PZBiath.
3. Licencje przyznawane są na czas nieokreślony.
4. Do wniosku na licencję A należy dołączyć:
a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień
a. trenera biathlonu,
b. lub trenera narciarstwa i minimum instruktora strzelectwa sportowego,
c. lub trenera strzelectwa sportowego i minimum instruktora narciarstwa.
c) dokument
potwierdzający posiadanie
legitymacji
dopuszczonego
do
dysponowania bronią,
d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera,
e) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu regulaminów
PZBiath., w tym także poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
f) 2 zdjęcia legitymacyjne,
g) kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez
Zarząd PZBiath.
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5. Do wniosku na licencję B należy dołączyć:
a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień:
a. instruktora biathlonu,
b. lub instruktora narciarstwa i instruktora strzelectwa sportowego,
c. lub instruktora narciarstwa posiadającego legitymację osoby dopuszczonej do
dysponowania bronią.
c) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera,
d) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów
PZBiath., w tym także poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
e) 2 zdjęcia legitymacyjne,
f) kserokopie dowodu wpłaty za przyznanie licencji w wysokości ustalonej przez
Zarząd PZBiath.
6. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 4 lit. c), pokrywa
osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera.
7. Wzór licencji stanowi załącznik 3 niniejszego regulaminu.
§4
Zarząd PZBiath. może pozbawić licencji trenera w przypadku złamania statutu PZBiath. oraz na
wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
§5
1. W przypadku pozbawienia, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych
znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie jest możliwe w trybie określonym w §3.
2. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji PZBiath. przysługuje
odwołanie (skarga) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2015r.
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POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU
ul. T. KOŚCIUSZKI 84, 40-519 KATOWICE
Wniosek o przyznanie licencji trenera „A” w dyscyplinie BIATHLON
Imię i nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod Pocztowy

Województwo

Kod Województwa

(Telefon /e mail)
Klasa trenerska

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów
Polskiego Związku Biathlonu oraz Międzynarodowej Federacji Biathlonu, w tym
także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wypełnia
trener/instruktor

..............................................
Data wypełnienia wniosku

....................................................
Czytelny podpis trenera/instruktora

Polski Związek Biathlonu przyznał licencję trenera „A” w dyscyplinie
BIATHLON

nr................
Adnotacje PZBiath.
…………………………………………….

………..…………………………………

Prezes PZBiath.

pieczęć PZBiath.

.....................................................................
Data decyzji
Zarządu
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POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU
ul. T. KOŚCIUSZKI 84, 40-519 KATOWICE
Wniosek o przyznanie licencji trenera „B” w dyscyplinie BIATHLON
Imię i nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod Pocztowy

Województwo

Kod Województwa

(Telefon /e mail)
Posiadane uprawnienia

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów
Polskiego Związku Biathlonu oraz Międzynarodowej Federacji Biathlonu, w tym
także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wypełnia
trener/instruktor

..............................................
Data wypełnienia wniosku

....................................................
Czytelny podpis trenera/instruktora

Polski Związek Biathlonu przyznał licencję trenera „B” w dyscyplinie
BIATHLON

nr................
Adnotacje PZBiath.
…………………………………………….

………..…………………………………

Prezes PZBiath.

pieczęć PZBiath.

.....................................................................
Data decyzji
Zarządu
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POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU

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

LICENCJĘ TRENERA „A” w
dyscyplinie BIATHLON

Imię i nazwisko

Prezes PZBiath.

Katowice, dnia …………...
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POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU

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

LICENCJĘ TRENERA „B” w
dyscyplinie BIATHLON

Imię i nazwisko

Prezes PZBiath.

Katowice, dnia ………....
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