REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1.1 Podstawami prawnymi Regulaminu Licencji Klubowych Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego są:
a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), w
szczególności art.13 ust. 2,
b) Statut Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, w
szczególności: § 8, punkt r,
c) Uchwała Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 21 listopada 2013 r.
„Każdy Klub Sportowy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez PZMWiNW musi posiadać licencję klubową”.
Rozdział 2

Zasady przyznawania licencji

2.1 Nadanie Klubowi licencji jest ściśle związane z członkostwem zwyczajnym w
Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego które jest
obowiązkowe.
2.2 Do wydania licencji należy złożyć następujące dokumenty:
a) wyciąg z Krajowego rejestru Sądowego, lub innego rejestru, albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu,
b) odpis statutu Klubu, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
c) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i
regulaminów PZMWiNW oraz międzynarodowych organizacji sportowych
właściwych dla danej dyscypliny sportu ( UIM , IWSF);
d) wypełniony wniosek i podpisania deklaracja przez osoby upoważnione,
e) potwierdzenie dokonania wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości
ustalonej przez Zarząd PZMWiNW,
2.3 Klub musi posiadać minimum jednego licencjonowanego zawodnika
sklasyfikowanego w końcowej klasyfikacji Międzynarodowych Motorowodnych
Mistrzostw Polski w danym roku lub w roku poprzednim, biorącego udział w
zawodach w klasach nie objętych współzawodnictwem sportowym prowadzonym
przez Związek w bieżącym roku lub poprzedzającym wystąpienie o licencję
(dotyczy zawodników sportu motorowodnego).
2.4 Wnioski w sprawie przyznania licencji wraz załącznikami należy składać drogą
elektroniczną (zeskanowane z podpisami i pieczątkami), listownie lub osobiście
do Biura PZMWiNW,

Rozdział 3
odwołań

Odmowa przyznania licencji, pozbawianie licencji, składanie

3.1 W przypadku odmowy przyznania licencji klubowej, PZMWiNW w czasie 14 dni
roboczych od dnia podjęcia decyzji powiadamia wnioskodawcę listownie Lub
pomocą poczty elektronicznej podając powód odmowy.
3.2 Prezydium Zarządu może pozbawić licencji Klub Sportowy w przypadku:
a) podjęcia Uchwały o ustaniu członkostwa KS zgodnie ze statutem PZMWiNW,
b) złożenia nieprawdziwych oświadczeń,
c) nieprzestrzegania przez KS lub zawodnika regulaminów sportowych i zasad
rywalizacji sportowej,
d) naruszenia przez KS lub zawodnika zasad fair play,
e) odmowy przez zawodnika uczestniczenia w reprezentacji Polski,
f) braku udziału we współzawodnictwie sportowym przez zawodnika KS przez 2
kolejne lata,
g) nie opłaceniu składki członkowskiej do 31 marca danego roku;
3.3 Decyzję administracyjną o przyznaniu klubowi licencji podejmuje Prezydium
Zarządu PZMWiNW, co jest równoznaczne z przyjęciem członkostwa
zwyczajnego.
3.4 Za przyznanie licencji jednorazowo pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
3.5 Od decyzji Prezydium Zarządu PZMWiNW przysługuje odwołanie do Zarządu
Związku.
3.6 Na decyzję Zarządu Związku przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego właściwego dla siedziby PZMWiNW.
3.7 Klub pozbawiony licencji i występujący kolejny raz o jej przyznanie uiszcza
wszystkie opłaty zgodnie z regulaminem.
3.8 Zawodnicy zrzeszeni w Klubie który nie posiada licencji lub został jej pozbawiony
mogą startować w rywalizacji sportu kwalifikowanego wyłącznie jako
niestowarzyszeni i nie mogą korzystać z żadnej formy świadczeń wynikającej ze
Statutu i działalności Związku , patrz § 10 punkt „e” Statutu.

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu PZMWiNW
w dniu 1 kwietnia 2016 r.

