
Regulamin przyznawania licencji sportowych klubom i sekcjom psich zaprzęgów.

§ 1
Licencje przyznaje PZSPZ na pisemny wniosek Klubu lub Sekcji po spełnieniu wymogów 
niniejszego regulaminu.

§ 2
Podstawą do wydania licencji jest spełnienie przez wnioskodawców warunków niezbędnych do 
uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym psich zaprzęgów jak:

1. Posiadanie przez klub sportowy statutu zarejestrowanego zgodnie z postanowieniami 
ustawy o kulturze fizycznej.

2. Posiadanie ważnych licencji zawodników (amatorów) w liczbie co najmniej 3.
3. Zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej zatwierdzonej przez PZSPZ.
4. Złożenie deklaracji przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w sporcie 

psich zaprzęgów zatwierdzonych przez PZSPZ.
5. Klub lub Sekcja obowiązana jest prowadzić6.pracę z młodzieżą, juniorami, mającą na 

celu rozwijanie i propagowanie sportu psich zaprzęgów.

§ 3
Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać:

1. Nazwę klubu sportowego lub sekcji z podaniem adresu siedziby oraz wypis ze 
stosownego rejestru.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującym statutem i regulaminami PZSPZ i 
zobowiązanie do ich przestrzegania.

3. Oświadczenie o zrzeszeniu minimum 3 zawodników (amatorów), deklarację udziału we 
współzawodnictwie juniorów lub seniorów oraz zapewnienie odpowiedniej kadry 
szkoleniowej.

4. Dowód wniesieni opłaty licencyjnej.

§ 4
Licencje są przyznawane na czas nieokreślony . Licencja jest ważna pod warunkiem:

1. corocznego odnawiania opłaty licencyjnej.
2. Klub lub Sekcja nie straciły statusu prawnego.
3. Czynnego udziału minimum 3 zawodników Klubu/Sekcji we współzawodnictwie 

sportowym, opartym na oficjalnym kalendarzu zawodów PZSPZ na dany sezon.
Nie uiszczenie  corocznej opłaty licencyjnej powoduje utratę ważności licencji,
co  skutkuje  pozbawieniem Klubu/Sekcji praw i przywilejów Klubu/Sekcji
licencjonowanego.

§ 5
Organy przyznające licencję mogą cofnąć klubowi sportowemu przyznaną licencję w przypadku 
naruszenia statutu lub regulaminów PZSPZ.

§ 6
Jeśli klub lub sekcja utraciły licencję może wystąpić o jej ponowne przyznanie, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 1 roku od jej utraty.



Odnowienie ważności licencji może nastapić na warunkach określanych corocznie  przez Zarząd 
PZSPZ.

§ 7
Za wydane licencje pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 8
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Minister Sportu i 
Turystyki. 


