Regulamin
Licencjonowania Klubów Polskiego Związku Tenisowego
Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:
 art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),
 Statut Polskiego Związku Tenisowego,
 Uchwała Zarządu PZT z dnia 8 lipca 2009 ze zmianami uchwalonymi 11 stycznia 2011
i 21 grudnia 2012
Rozdział I – Przepisy ogólne
1.
2.
3.
4.

Podstawowym celem licencjonowania klubów jest podniesienie poziomu organizacji
szkolenia zawodników tenisa w Polsce.
Polski Związek Tenisowy ma wyłączne prawo do wydawania decyzji o przyznaniu
licencji klubowej.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie sportowym rozumie się przez to osobę prawną
prowadzącą działalność sportową lub uczniowski klub sportowy.
Licencja klubowa upoważnia klub do udziału we współzawodnictwie sportowym
w tenisie poprzez:
a. udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski
b. prawo do organizacji turniejów PZT i WZT
c. udział w klasyfikacji klubowej
d. udział w akcjach i programach prowadzonych przez PZT.
Rozdział II - Zasady przyznawania licencji

1.
2.

3.
4.

5.

Polski Związek Tenisowy przyznaje licencję klubową na drodze decyzji
administracyjnej.
Polski Związek Tenisowy przyznaje licencję klubową na wniosek zainteresowanego
klubu po otrzymaniu wszystkich załączników określonych w Rozdziale III pkt.2
Regulaminu.
Licencja wydawana jest na okres 1 roku kalendarzowego. Ostatecznym terminem
przyznania licencji jest dzień 31 października.
Polski Związek Tenisowy wystawia licencję bezpłatnie pod warunkiem uregulowania
przez klub składki członkowskiej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie licencji,
jednak nie później niż do dnia 31 stycznia i braku zaległości w opłacaniu składek za lata
poprzednie oraz innych zobowiązań finansowych wobec PZT. Po 31 stycznia licencja jest
płatna zgodnie z obowiązującym Regulaminem Finansowym PZT.
Wzór licencji stanowi załącznik nr 1.
Rozdział III - Warunki i tryb przyznawania licencji

1.
2.

Warunkiem ubiegania się przez klub o przyznanie licencji jest wypełnienie stosownego
wniosku dostępnego na stronie www.pzt.pl (załącznik nr 2) i złożenie go do biura PZT.
Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć dokumenty:
a. kopia statutu lub kopia umowy spółki – w przypadku klubu sportowego działającego
jako osoba prawna1 ;
b. pisemne oświadczenie (załącznik 3), że treść statutu/umowy spółki jest zgodna
z Ustawą o Sporcie z dn. 25.06.2010r. (art.82 rozdz. 12 Ustawy);

_________________________
1

załącznik wymagany przypadku ubiegania się o licencję klubową PZT po raz pierwszy

1

c. pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZT
oraz międzynarodowych organizacji sportowych dostępne na stronie www.pzt.pl
(załącznik nr 4);
d. wykaz wszystkich zatrudnionych w klubie licencjonowanych trenerów i instruktorów
tenisa wraz z aktualnym numerem licencji.
3.

Warunki jakie musi spełniać klub, aby otrzymać licencję:
a. klub zapewni na obiekcie, na którym prowadzi szkolenie odpowiednie warunki
lokalowe, techniczne i organizacyjne do jego prowadzenia, a w szczególności:
• odpowiednie (czyste i schludne oraz spełniające wszelkie wymogi sanitarne
i odpowiednio zabezpieczone) szatnie, natryski , toalety;
• korty tenisowe spełniające wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry
w tenisa oraz odpowiednio wyposażone (krzesła dla zawodników, słupki i siatki
tenisowe, podpórki do gry pojedynczej, pasek środkowy ściągający siatkę oraz
sprzęt do wyrównywania nawierzchni i poprawiania linii na kortach ziemnych);
• odpowiednią temperaturę do gry w tenisa na obiekcie krytym.
b. szkolenie klubowe zawodników mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy
licencjonowani przez PZT.
c. klub zapewni swoim zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach klasyfikowanych
ubezpieczenie OC i NNW.
Rozdział IV - Odmowa i tryb pozbawienia licencji

1.
2.

3.

Polski Związek Tenisowy odmówi przyznania licencji jeżeli klub ubiegający się
o licencję nie spełnił warunków określonych w rozdziale III pkt.2 i 3 Regulaminu.
Zarząd Polskiego Związku Tenisowego może pozbawić klub licencji, jeżeli:
a. klub dopuści się rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów PZT i WZT
b. klub przestanie spełniać warunki określone w rozdziale III pkt. 2 i 3 Regulaminu.
Odmowa przyznania, jak również pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
Rozdział V – Zasady i tryb składania odwołań
1. Od decyzji administracyjnej PZT przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu
PZT.
2. Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisowego klubowi przysługuje skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZT.
Rozdział VI – Przepisy porządkowe i końcowe
1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego.
2. PZT prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania
i pozbawieniu licencji.
3. Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PZT w dniu 21 grudnia
2012 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki:
1. Wzór licencji
2. Wniosek o licencję
3. Oświadczenie klubu
4. Zobowiązanie klubu

2

Załącznik nr 1

P o lsk i Z wi ąz ek T eni so wy

Na podstawie
Regulaminu Licencjonowania Klubów PZT
Zarząd Polskiego Związku Tenisowego
nadaje dla klubu
………………………………………………………………………………………

LICENCJĘ
Nr ………………………..
uprawniającą klub
do udziału we współzawodnictwie sportowym w tenisie

w roku ...............

Warszawa……………….

…………………
/pieczęć PZT/

……………………
/podpis i pieczątka Prezesa PZT/
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Załącznik nr 2
WNIOSEK
O PRZYZNANIE LICENCJI KLUBOWEJ NA ROK ..........
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
1.

Nazwa klubu

……………………………………………………………………………......…………………
2.

Forma prawna działania klubu

…………………………………………………………………………………………………..
3.

Adres klubu

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………......
4.

Imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz e-mail osoby reprezentującej
klub w procesie ubiegania się o wydanie licencji klubowej

………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..
Załączniki do wniosku:
a) kopia statutu lub kopia umowy spółki – w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba
1
prawna ;
b) pisemne oświadczenie (załącznik 3), że treść statutu/umowy spółki jest zgodna z Ustawą
o Sporcie z dn. 25.06.2010r. (art.82 rozdz. 12 Ustawy);
c) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZT oraz
międzynarodowych organizacji sportowych
d) wykaz wszystkich zatrudnionych w klubie licencjonowanych trenerów i instruktorów tenisa wraz
z aktualnym numerem licencji.

Miejscowość ……………………………..dnia……………………………….

……………………………
/pieczątka i podpis/

1

załącznik wymagany w przypadku ubiegania się o licencję klubową PZT po raz pierwszy
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Klub

………………………………………………………………………………………………......

na podstawie art. 82 Rozdziału 12 Ustawy o Sporcie z dnia
25

czerwca

2010

roku

niniejszym

oświadcza,

że

treść

obowiązującego Statutu klubu/Umowy Spółki jest zgodna z ww.
Ustawą.
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Załącznik nr 4

Z O B O W I ĄZ AN I E
Klub

………………………………………………………………………………………………......
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminów
Polskiego

Związku

Tenisowego

oraz

przepisów

określonych

przez

Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) i Europejską Federację Tenisową
(TE) lub inne wyspecjalizowane w zakresie uprawiania sportu – tenis
organizacje międzynarodowe.

………………………...............,

……………….

……………………………

/miejscowość/

/data/

/pieczątka i podpis/
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