REGULAMIN NADAWANIA LICENCJI TRENERSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO
PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie (DzU2010 nr 127 poz 857)
- Statut Polskiego Związku Kręglarskiego
§ 1,
O licencję trenera Polskiego Związku Kręglarskiego może ubiegać się osoba
posiadająca kwalifikacje trenera lub instruktora w kręglarstwie lub osoba spełniająca
wymogi zawarte w § 2.2 zwana dalej trenerem.
1. Licencję trenera przyznaje Kierownik wyszkolenia na wniosek osoby zainteresowanej, po
stwierdzeniu, że osoba ta spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 pkt2, ust. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
2. Licencję trenera przyznaje się na czas określony, tj. cztery lata liczone od dnia wystawienia
licencji. W uzasadnionych przypadkach wydaje się licencję warunkową na czas dwóch lat.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w § 1 pkt.2 regulaminu, osoba zainteresowana musi
złożyć wniosek do Kierownika Wyszkolenia PZKręgl. o przedłużenie ważności licencji.
4. Polski Związek Kręglarski za przyznanie licencji trenera pobiera opłatę w wysokości 50
PLN. Za wydanie wtórnika pobierana będzie opłata w wysokości 100 PLN. Za przedłużenie
ważności licencji pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł.
§2
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji, o której mowa w § 1 regulaminu, składa do
Kierownika Wyszkolenia PZKręgl ., pisemny wniosek ( druk – załącznik 1 do
Regulaminu).
1. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć:
1.1.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych (druk – załącznik 2 do Regulaminu).
1.2.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z § 1 pkt. 1.
1.3.Fotografię leg. Szt. 1.
1.4.Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.
1.5.Kserokopie dowodu wniesienia opłaty.
1.6. Kserokopie świadectwa ukończenia co najmniej szkoły średniej.
2.Licencję trenerska na podstawie złożonego wniosku wystawia się na okres :
2.1 4 letni dla osób posiadających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie nadane przez
uczelnie o profilu sportowym dla danego sportu kręglarskiego, ( kurs instruktorski musi
obejmować minimum 150 godzin dydaktycznych) Inne dyplomy czy tez uzyskane
uprawnienia wymagają weryfikacji(egzaminu) pod kątem znajomości metodyki i teorii
danego sportu kręglarskiego przez Komisję powołaną w tym celu przez Kierownika
Wyszkolenia .
2.2 2 letni w innych przypadkach takich jak: posiadanie dyplomu trenera albo legitymacji
instruktora w innej dyscyplinie sportu lub posiada legitymację instruktora w rekreacji
ruchowej i jest działaczem sportowym lub zawodnikiem posiadającym licencje zawodniczą
co najmniej 10 lat w sporcie kręglarskim. Wydanie tej licencji jest uwarunkowane złożeniem
oświadczenia przez zainteresowanego że będzie uczestniczył w kursie uzupełniającym lub
instruktorskim organizowanym przez PZKręgl. lub Uczelnie o profilu sportowym.
3. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 pkt. 1.4. pokrywa osoba
ubiegająca się o przyznanie licencji trenera
4. Komisja może odmówić przyznania licencji, lub anulować licencje jeżeli:
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych danego sportu w §1 i §2 a warunki nie
zostały usunięte mimo wskazania ich uzupełnienia w określonym terminie.
5. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. Kierownik wyszkolenia PZKręgl.

prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera. Na zebraniu Zarządu PZKręgl. Kierownik
wyszkolenia informuje członków Zarządu o przyznanych licencjach lub o przyczynach
odmowy przyznania licencji trenerskich.

§3
1.Osoba posiadająca licencję trenera Polskiego Związku Kręglarskiego ma prawo do:
1.1.Prowadzenia zajęć szkoleniowych.
1.2.Udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Polski Związek Kręglarski.
1.3.Ubiegania się o wynagrodzenie lub stypendium trenerskie od klubu sportowego w
związku z wykonywaniem swojej funkcji.
1.4.Opieki sportowej i wychowawczej nad zawodnikami podczas zawodów sportowych.
1.5.Czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny.
1.6.Pełnej i bieżącej informacji dotyczącej:
a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie;
b) możliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności;
c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich zawodników.
2. Osoba posiadająca licencję trenera Polskiego Związku Kręglarskiego ma obowiązek:
2.1. Systematycznie doskonalić własne umiejętności i kompetencje.
2.2. Prowadzić zajęcia szkoleniowe przestrzegając przepisy obowiązującego prawa.
2.3. Postępować zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Kręglarskiego oraz obowiązującymi
regulaminami;
2.4. Sprawować pełną i efektywną opiekę nad wychowankami podczas: zajęć treningowych,
zgrupowań oraz zawodów sportowych.
2.5. Uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich organizowanych
przez Polski Związek Kręglarski.
2.6. Przedkładać aktualną licencję wraz z dokumentacją zawodników na odprawie technicznej
zawodów – dotyczy wszystkich szczebli zawodów.
(W przypadku braku dokumentu osoba ta od sezonu 2015/16, nie będzie mogła
sprawować opieki sportowej nad zawodnikami podczas zawodów).

§4
1. Zarząd Polskiego Związku Kręglarskiego może zawiesić lub pozbawić trenera licencji.
2. Wniosek o pozbawienie trenera licencji może złożyć:
2.1. Zarząd z własnej inicjatywy.
2.2. Kierownik wyszkolenia PZKręgl.
2.3. Osoba prawna lub fizyczna.
3. Wniosek o pozbawienie licencji trenera, kierowany jest do Kierownika wyszkolenia
Polskiego Związku Kręglarskiego i musi zawierać pisemne uzasadnienie.
4. Kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Kręglarskiego podejmuje decyzję o odebraniu
licencji lub o oddaleniu wniosku.
5. Od decyzji Kierownika wyszkolenia przysługuje odwołanie do Zarządu PZkręgl:
5.1. W przypadku pozbawienia licencji - trenerowi, którego decyzja dotyczy.
5.2. W przypadku oddalenia wniosku - osobie prawnej lub fizycznej, która złożyła wniosek.
6. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
decyzji, do Zarządu Polskiego Związku .
7. W przypadku podtrzymania decyzji przez Zarząd, osobie zainteresowanej przysługuje
odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie
Olimpijskim.

§5
Interpretacja regulaminu, uzupełnienie lub zmiany zapisów przysługuje Zarządowi Polskiego
Związku Kręglarskiego.

Załącznik 1

WNIOSEK O NADANIE LICENCJI
TRENERA
Nazwisko i imię ______________________________________________
Data i miejsce urodzenia _______________________________________
Adres zamieszkania ___________________________________________
Zwracam się do POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO
o nadanie mi licencji trenera.
Zobowiązuję się do wykonywania zadań i przestrzegania obowiązków trenera zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Posiadam tytuł trenera ……………………… /instruktora w kręglarstwie
Inne uprawnienia związane ze sportem i wychowaniem fizycznym:
___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_
_________________________ ______________________
(miejscowość_, data) (podpis)

Do wniosku załączam:
1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
3. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.
4. Fotografię leg. szt.1
5. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty

Załącznik 2
---------------------------------------------(miejscowość, data)

----------------------------------------------(nazwisko, imię )

-----------------------------------------------(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za
składanie nieprawdziwych oświadczeń, niniejszym informuję, że spełniam
warunki określone w ustawie o sporcie tzn:
1. Mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw
publicznych.
2. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, dyscyplinarne lub
postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
3. Nie byłem(am) karany (na) za przestępstwo popełnione umyślnie.
…………………………………………………………………..
( podpis czytelny, data )

