Warszawa, 12.03.2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA
WODNEGO
PZMWiNW informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz.1298) i zaleceniami Ministra Sportu, uchwałą
Zarządu PZMWiNW z dnia 15 marca 2008 roku wprowadza się Regulamin przyznawania
licencji dla klubów biorących udział w rywalizacji sportu kwalifikowanego.
1. Uczestnictwo Klubu sportowego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie
sportu wymaga posiadania przez ten Klub licencji - Art.6.1. Ustawy o sporcie
kwalifikowanym z 29.07.2005.
2. Stosownie do § 10 i 11 Statutu PZMWiNW nadanie Klubowi licencji jest ściśle
związane z członkostwem zwyczajnym w Polskim Związku Motorowodnym i
Narciarstwa Wodnego które jest obowiązkowe.
3. Procedura przyznawania licencji :
a/ w przypadku nowej licencji należy złożyć następujące dokumenty:
- wyciąg z Krajowego rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu,
- potwierdzony odpis statutu Klubu,
- pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów
PZMWiNW oraz międzynarodowych organizacji sportowych właściwych dla danej
dyscypliny sportu ( UIM , IWSF),
- wypełnienie wniosku i podpisanie deklaracji przez osoby upoważnione,
- dokonanie rocznej składki członkowskiej ustalonej przez Związek,
b/ Klub musi posiadać minimum jednego zawodnika, który bierze/będzie brał udział
w MP, lub sklasyfikowanego w końcowej klasyfikacji MP w roku poprzedzającym
wystąpienie o licencję.
4. Licencja zostaje przyznana bezterminowo, a jej coroczne uaktualnianie polega na :
a/ opłaceniu składki członkowskiej do 31 marca danego roku;
b/ uaktualnienie karty informacyjnej;
c/ spełnienia wymogów pkt.3.b.
5. Decyzję administracyjną o przyznaniu klubowi licencji podejmuje Prezydium Zarządu
PZMWiNW, co jest równoznaczne z przyjęciem członkostwa zwyczajnego.
6. Za przyznanie licencji jednorazowo pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
7. W sprawach przyznawania licencji od orzeczeń PZMWiNW przysługuje skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 13 marca 2009 r.

Warszawa, 12 .03.2008r.

REGULAMIN POZBAWIANIA LICENCJI KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA
WODNEGO
1. Wygaśnięcie bądź pozbawienie licencji następuje zgodnie z warunkami określonymi
w
§ 16 Statutu PZMWiNW oraz braku zawodnika sklasyfikowanego w
Mistrzostwach Polski przez okres 3 kolejnych lat.
2. W sprawach pozbawiania licencji od orzeczeń PZMWiNW przysługuje prawo do
odwołania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
3. Klub pozbawiony licencji i występujący kolejny raz o jej przyznanie uiszcza
wszystkie opłaty zgodnie z regulaminem.
4. Zawodnicy zrzeszeni w Klubie, który został pozbawiony licencji mogą startować w
rywalizacji sportowej w ramach sportu kwalifikowanego wyłącznie jako niestowarzyszeni i nie mogą korzystać z żadnej formy świadczeń wynikającej ze Statutu i
działalności Związku - § 11 punkt 5 Statutu.

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 13 marca 2009r.

