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Zatwierdzony przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 23/2022/Z z dnia 23.03.2022 r. 

 

 

Podstawa prawna:  

  

1. Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010, rozdział 3 art.13.1 pkt. 2.  

2. Statut Polskiego Związku Kajakowego.  

  

§ 1  

Regulamin stosuje się do wszystkich uprawiających lub zamierzających uprawiać 

kajakarstwo i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym 

przez Polski Związek Kajakowy.  

 

§ 2  

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez Polski Związek Kajakowy.   

 

§ 3  

Organem uprawnionym do przyznawania licencji jest Komisja  

ds. Klasyfikacji i Licencji, Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku 

Kajakowego.   

   

1. W celu uzyskania licencji zawodniczej należy zalogować się na konto klubowe 
w Elektronicznym Systemie Zarządzania Związkiem dostępnym pod adresem 
pzkaj.domtel-sport.pl. 

2. Po uzupełnieniu wymaganych danych zawodnika należy złożyć elektronicznie 
wniosek o licencję. 

3 .Szablon złożonego wniosku należy wydrukować, podpisać i opieczętować. 
4. Kopię elektroniczną wniosku w formacie PDF lub JPG należy umieścić  

w systemie w ciągu 30 dni od utworzenia wniosku. 
5. Kluby są zobowiązane do przechowywania oryginału wniosku. 
6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 

§ 4  

1. Licencję przyznaje się na czas określony, tj. do dnia 30 kwietnia kolejnego roku 

kalendarzowego. 

2. Polski Związek Kajakowy za przyznanie licencji  pobiera opłaty: 

a. młodzik   20 PLN  

b. junior       20 PLN  

c. senior      50 PLN  

d. przedłużenie ważności licencji na kolejny rok  5 PLN 

 

§ 5 

1. Zawodnika licencji pozbawia Komisja ds. Klasyfikacji, Licencji, Zmiany Barw 

Klubowych w przypadku: 

a. orzeczenia przez Poradnię Sportowo-Lekarską niezdolności do 

uprawiania  kajakarstwa, 
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b. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji 

sportowej,  

c. rażącego naruszania obowiązków zawodniczych, 

d. przekroczenie przepisów antydopingowych, 

e. odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju, 

f. zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym, 

g. odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.  

2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia.  

 

§ 6 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest 

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego.  

 

§ 7  

1. Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje 

Zarządowi Polskiego Związku Kajakowego. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.                       
 

 

   


