Regulamin przyznawania licencji klubom

&1
1. Regulamin określa tryb przyznawania, odmowę przyznania oraz pozbawiania licencji sportowej dla klubów
unihokeja w oparciu o Ustawę z dnia 22 lipca 2005 roku ( Dziennik Ustaw Nr 1555 ) o sporcie kwalifikowanym
( Rozdział 2, art. 6 )
&2
1. Licencja jest aktem administracyjnym zezwalającym na udział klubów sportowych unihokeja w rozgrywkach
organizowanych przez Polski Związek Unihokeja lub Okręgowy Związek Unihokeja.
2. Utrata licencji lub jej nieposiadanie uniemoŜliwia klubom uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w
dyscyplinie unihokej prowadzonym przez Polski Związek Unihokeja lub Okręgowy Związek Unihokeja.
&3
1. Organem właściwym do przyznawania licencji sportowych dla klubów unihokeja uczestniczących w
rozgrywkach jest Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, reprezentowanym przez Prezesa.
&4
1. Licencja sportowa jest wydawana dla klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia klubu ( wzór zgłoszenia
stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu ). Zgłoszenia powinno być podpisane przez osoby upowaŜnione.
&5
Do wniosku o przyznanie licencji naleŜy dołączyć:
1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy
organizacyjnej danego klubu sportowego.
2. odpis Statutu.
3. pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał oraz
przepisów Polskiego Związku Unihokeja oraz Międzynarodowej Federacji Unihokeja.
&6
Pisemny wniosek klubu rozpatruje Zarząd w ciągu 14 dni. Decyzja o nadaniu licencji sportowej dla klubu
według zatwierdzonego wzoru ( wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu ) obowiązuje na dany
sezon. Po upływie tego okresu licencja moŜe być przedłuŜona na kolejne 3 lata.
&7
Zarząd Polskiego Związku Unihokeja moŜe odmówić wydania licencji sportowej dla klubu, jeŜeli
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 5.pkt. 1, 2 ,3; a braki te nie zostały usunięte w
odpowiednim terminie. Od decyzji odmownej klubowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
&8
Zarząd Polskiego Związku Unihokeja moŜe pozbawić klub licencji sportowej, jeŜeli klub sportowy został
zawieszony w prawach członka Związku lub jeŜeli przez okres kolejnych po sobie następujących 3 lat klub
sportowy nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym. Pozbawienie licencji sportowej wymaga
sporządzenia pisemnego uzasadnienia decyzji.

Od decyzji odmownej klubowi przysługuje prawo odwołania.
&9
Od decyzji odmownej Zarządu Polskiego Związku Unihokeja klubowi przysługuje skarga do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
& 10
1. Wydawane licencje sportowe dla klubów są ewidencjonowane.
& 11
1. Wydanie licencji sportowej dla klubu nie wymaga wniesienia opłat licencyjnych.
& 12
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez sąd administracyjny właściwy dla
siedziby Polskiego Związku Unihokeja.
& 13

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Unihokeja nr 83 / 07
na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2007 roku i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2007 roku.

