Polski Związek Kajakowy
KOLEGIUM SĘDZIÓW
Zasady dotyczące składania wniosków o przedłużenie
ważności licencji sędziego Polskiego Związku Kajakowego
na lata 2021-2024
Zasady składania wniosków oraz przedłużania ważności licencji są zawarte w
Regulaminie Nadawania Licencji Sędziego Polskiego Związku Kajakowego, który dostępny
jest na stronie Polskiego Związku Kajakowego www.pzkaj.pl oraz w linku poniżej:
https://pzkaj.pl/dane/sedziowie/2019/Regulamin_nadawania_licencji_sedziego_PZKaj.pdf
Wyciąg z zapisów Regulaminu:
§5
Licencje przyznawane są na okres kadencji – 4 lata, w ramach jednego, letniego cyklu
olimpijskiego.
Pomimo zmian jakie wyniknęły w związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio, nowy
okres, na który wydawana jest licencja pozostaje niezmienny i obejmuje lata 2021-2024.
§7
1. Opłatę za udzielenie licencji uiszcza osoba występująca o jej przyznanie.
Opłata wynosi 30 złotych, płatne przelewem na konto bankowe PZKaj. do 31 marca 2021 roku.
Dane do przelewu:
Nr Konta:
53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
Tytułem:
Opłata za licencję sędziowską- imię NAZWISKO – IdOsoby:…
Odbiorca:
Polski Związek Kajakowy
Adres:
ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 WARSZAWA
W przypadku wpłat grupowych, na adres ks@pzkaj.pl należy przesłać wykaz osób, których
wpłata dotyczy.
§9
Każdy sędzia zobligowany jest do złożenia wniosku o założenie profilu na Elektronicznej
Platformie Sędziowskiej, zwanej dalej EPS (…) Odnowienie licencji sędziowskich po upływie
terminu ważności jest możliwe jedynie poprzez platformę EPS.
Aby przedłużyć ważność licencji na kolejny okres należy posiadać konto na Elektronicznej
Platformie Sędziowskiej. Zasady składania oraz instrukcja dostępna jest na stronie
www.pzkaj.pl oraz w linku poniżej:
https://pzkaj.pl/dane/sedziowie/Instrukcja_EPS.PDF
Poniżej znajduje się instrukcja składania wniosku na kolejny okres sędziów posiadających
konto na EPS.

e-mail:

ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa
ks@pzkaj.pl
www.pzkaj.pl
jolanta.rzepka@pzkaj.pl

Polski Związek Kajakowy
KOLEGIUM SĘDZIÓW
Instrukcja składania wniosku na kolejny okres
sędziów posiadających konto na EPS

Zaloguj się na Elektroniczną Platformę Sędziowską, wpisz w przeglądarkę adres:
http://pzkaj.domtel-sport.pl/log.php

Wpisujemy swoje dane do logowania i klikamy ZALOGUJ:

Pojawia się strona startowa panelu.
Aby wejść w kartotekę, należy kliknąć LICENCJE I KWALIFIKACJE.
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W celu złożenia wniosku o przedłużenie licencji sędziego PZKaj. w sekcji
WNIOSKI W SEZONIE …. należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK

Po kliknięciu przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK pojawią się dane niezbędne dane do
wykonania przelewu
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