__ __ - __ __ - __ __ __ __ r.

________________________
(pieczątka klubu)

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ
Komisja ds. Licencji Klubowych

WNIOSEK
o przyznanie licencji dla klubu: Klasy A, Klasy B, Klas młodzieżowych*

( *niepotrzebne skreślić)

__________________________________________________________
(pełna nazwa klubu)

__________________________________________________________
(adres klubu)

@wielkopolskizpn.pl

__________________________________________________________
(adres e-mail klubu)

Na podstawie Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021
i następne, stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020
z dnia 19.03.2020r. w sprawie przyjęcia Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi
i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, wnioskujemy o przyznanie naszemu klubowi licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo
_____________________________
(właściwa liga / klasa rozgrywkowa)

w sezonie/sezonach _____________________.

Imię i nazwisko

______________________________________

Funkcja / stanowisko

______________________________________

Numer telefonu

______________________________________

Adres e-mail

______________________________________
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Ustanawiamy pełnomocnika Klubu ds. procedury licencyjnej w następującej osobie:

I. KRYTERIA PRAWNE
L.01. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji starosty – potwierdzony za
zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania niniejszego wniosku
Przekazujemy w załączeniu, zgodnie z w/w kryterium, odpis aktualnego rejestru z Krajowego
Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający
następujące informacje: nazwa i siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji
Wnioskodawcy.
Odpis z ewidencji starosty/prezydenta (nie starszy niż 3 lata od daty wystawienia) – potwierdzony
za zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania niniejszego wniosku przez osoby
uprawnione.
L.02. Oświadczenie w przedmiocie udziału w rozgrywkach

Strona 2

Oświadczamy, że:
a) uznajemy za prawnie wiążące statuty, regulaminy, przepisy i regulacje oraz decyzje FIFA,
UEFA, PZPN oraz Wielkopolskiego ZPN;
b) na poziomie krajowym będziemy uczestniczyć w rozgrywkach uznanych i zatwierdzonych
przez PZPN i Wielkopolski ZPN;
c) bezzwłocznie zawiadomimy Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach, zdarzeniach
lub warunkach o istotnym znaczeniu, które dotyczą Wnioskodawcy;
d) będziemy respektować i przestrzegać postanowienia Przepisów licencyjnych dla klubów
IV ligi i klas niższych;
e) wszystkie dokumenty przedłożone Licencjodawcy są kompletne, prawidłowe i wiarygodne;
f) w pełni upoważniamy stosowne organy decyzyjne do badania dokumentów oraz uzyskiwania
informacji niezbędnych do wydania licencji w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego.

Oświadczenie o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych
Oświadczam(y), iż Klub oraz jego przedstawiciele będę respektować i przestrzegać przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) oraz realizować
obowiązki nałożone przez ww. akt prawny, tj. w szczególności
 wypełnianie obowiązku informacyjnego (art. 13 i 14 RODO);
 posiadania odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania danych (art. 6 RODO);
 przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO);
 nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (art. 29 RODO);
 zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, wówczas kiedy jest
to wymagane (art. 28 RODO);
 zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenia
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w tym zakresie (art. 32 RODO).
Jednocześnie oświadczamy, że przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi,
dokonujemy weryfikacji takiej osoby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r.,
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

II. KRYTERIA SPORTOWE
S. 03. Opieka medyczna nad zawodnikami.
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Zapewniamy, że każdy z Naszych zawodników uprawnionych do gry przechodzi badania okresowe
uprawniające do udziału w rozgrywkach albo składa odpowiednie oświadczenie
zgodnie z właściwym regulaminem rozgrywek Wielkopolskiego ZPN.

III. KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE
Oświadczamy, że posiadamy następujący obiekt sportowy/obiekty sportowe umożliwiający/-e
rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek klubowych, który/-e spełnia/-ją wszystkie minimalne
wymagania określone w niniejszych przepisach (nazwa/-y obiektu/-ów, adres):
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
Dla każdego w/w obiektu sportowego dołączamy protokół weryfikacji boiska, informację
dot. obiektu sportowego oraz (jeśli Klub nie jest właścicielem obiektu sportowego) umowę
gwarantującą prawo do korzystania z obiektu sportowego przez Wnioskodawcę dla celów meczów
piłkarskich rozgrywanych w charakterze gospodarza co najmniej przez cały/-e
Sezon/-y Licencyjny/-e.
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Dodatkowo w przypadku obiektów sportowych z systemem sztucznego oświetlenia, jeżeli Klub
planuje rozgrywanie zawodów przy sztucznym oświetleniu, należy dołączyć dokument
poświadczający pomiar natężenia oświetlenia.

IV. KRYTERIA FINANSOWE
F.01. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec pracowników
Oświadczamy, że na dzień 30 kwietnia roku w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny
nie mamy żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników (tj. zawodników
i trenerów wszystkich drużyn klubu oraz personelu uwzględnionego w kryteriach dot. Personelu
w pkt. V), które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym
rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

F.02. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec PZPN i Wielkopolskiego ZPN
Oświadczamy, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny
nie mamy żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jak również innych struktur działających w ramach
Wielkopolskiego ZPN z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo
w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez właściwe organy
dyscyplinarne czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego, które powstały
do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się
dany Sezon Licencyjny.
F.03. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec klubów piłkarskich.
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Oświadczamy, że na dzień 30 kwietnia roku w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny
nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności
transferowej, które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok,
w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

V. KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU
P.02, P.03, P.04, P.05. Oświadczenie o posiadaniu personelu ds. piłki nożnej
Oświadczamy, że dysponujemy:
a) lekarzem/ratownikiem medycznym lub osobą posiadającą stosowne uprawnienia,
odpowiedzialnym za udzielenie pierwszej pomocy medycznej;
b) trenerem pierwszego zespołu z odpowiednią dla klasy rozgrywkowej ważną licencją;
c) odpowiedzialną za problematykę ochrony i bezpieczeństwa.

P.06. Oświadczenie o posiadaniu służb porządkowych
Oświadczamy, że zapewnimy odpowiednią ilość służb porządkowych i informacyjnych lub
wolontariuszy zapewniających bezpieczeństwo i obsługę meczów rozgrywanych przez klub w
charakterze gospodarza.

Podpis/-y osób reprezentujących Klub zgodnie z rejestrem:

1. __________________________________

_______________

_____________

2. __________________________________

_______________

_____________

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(funkcja)

(funkcja)

(podpis)

(podpis)

Załączniki:
1. Oryginał aktualnego wyciągu z KRS lub wyciągu z ewidencji właściwego starosty/prezydenta
– potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku.
2. Protokół weryfikacji boiska.
3. Umowa gwarantująca prawo do korzystania z obiektu sportowego (jeśli klub nie jest
właścicielem obiektu).
4. Dokument poświadczający pomiar natężenia oświetlenia (dotyczy gry przy sztucznym
oświetleniu).
5. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za licencję klubową.

Strona 6

UWAGA!
Przed wysłaniem wniosku oprócz podpisów na końcu dokumentu osoby reprezentujące
klub muszą parafować każdą ze stron!

