Regulamin
Licencjonowania Klubów Tenisowych 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), z
późn. zm.
 Art. 9 lit i) Statutu Polskiego Związku Tenisowego,
 Uchwała Zarządu PZT z dnia 8 lipca 2009 ze zmianami uchwalonymi 11 stycznia 2011r.,
21 grudnia 2012r., 21 stycznia 2016r., 17 listopada 2017r. oraz 8 marca 2018.
Rozdział I – Przepisy ogólne
1.
2.
3.
4.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie tenisowym rozumie się przez to każdy podmiot
prowadzący działalność sportowo-szkoleniową w tenisie.
Podstawowym celem licencjonowania klubów tenisowych jest podniesienie poziomu
organizacji szkolenia zawodników tenisa w Polsce.
Polski Związek Tenisowy ma wyłączne prawo do wydawania decyzji o przyznaniu
licencji klubowej.
Licencja klubowa upoważnia klub tenisowy 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.
6.

Polski Związek Tenisowy przyznaje licencję klubową na drodze decyzji.
Polski Związek Tenisowy przyznaje licencję klubową na wniosek zainteresowanego
klubu tenisowego po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Rozdziale III
Regulaminu.
Licencja przyznawana jest na dany rok kalendarzowy. Proces wydawania licencji na
kolejny rok kalendarzowy rozpoczyna się 1 listopada. Ostatecznym terminem przyznania
licencji jest dzień 31 października.
Polski Związek Tenisowy nadaje licencję bezpłatnie pod warunkiem uregulowania przez
klub składki członkowskiej za rok którego dotyczy wniosek, nie później niż do dnia 31
grudnia. Po 31 grudnia licencja jest płatna zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Finansowym PZT.
Każda licencja klubowa posiada numer i ma formę drukowaną, wzór licencji stanowi
załącznik nr 1.
Wykazy przyznanych licencji klubowych znajdują się na stronie http://portal.pzt.pl/.
Rozdział III - Warunki i tryb przyznawania licencji
1. Warunkiem ubiegania się przez klub tenisowy o przyznanie licencji jest posiadanie
konta w elektronicznym systemie Tenis Polski Online https://tpo.pzt.pl/.
2. Klub tenisowy ubiegający się o licencję winien wypełnić elektroniczny wniosek
dostępny na profilu klubu w systemie Tenis Polski Online i przesłać go za
pośrednictwem TPO do PZT.
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3. Wniosek o przyznanie licencji klubowej zawiera:
a. oświadczenie, że treść statutu/umowy spółki jest zgodna z Ustawą o Sporcie
z dn. 25.06.2010r. (art. 82 ust. 2 Ustawy);
b. zobowiązanie klubu tenisowego do przestrzegania Statutu i regulaminów PZT
dostępnych na stronie www.pzt.pl;
c. informację o zatrudnionych w klubie tenisowym trenerach, instruktorach i
animatorach tenisa z aktualną licencją PZT (osoby ta mogą być zgłoszone
tylko przez jeden klub).
4. Warunki jakie musi spełniać klub, aby otrzymać licencję:
a. klub nie pozostaje w zwłoce z zapłatą składek członkowskich oraz innych
zobowiązań finansowych wobec PZT.
a. obiekt, na którym klub prowadzi szkolenie musi mieć odpowiednie warunki
lokalowe, techniczne i organizacyjne do jego prowadzenia,
b. naukę gry w tenisa amatorów oraz szkolenie klubowe zawodników mogą
prowadzić wyłącznie licencjonowani szkoleniowcy PZT. Licencja Animatora
nie jest podstawą do przyznania licencji klubowej. Lista tych szkoleniowców
musi być umieszczona w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
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 Regulaminu.
Zarząd Polskiego Związku Tenisowego może pozbawić licencji klubowej, jeżeli:
b. klub dopuści się rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów PZT
i WZT,
c. klub przestanie spełniać warunki określone w rozdziale III Regulaminu.
Odmowa przyznania, jak również pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
Rozdział V – Zasady i tryb składania odwołań
1. Od decyzji 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 08.03.2018
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Załączniki:
1. Wzór licencji
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Załącznik nr 1

Polsk i Zwi ąz ek Teni 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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