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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ 

 
 

KARTA REPREZENTANTA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 
 

§ 1 
Uprawnienia Polskiego Związku Żeglarskiego do wydania i realizacji postanowień Karty reprezentanta 
Polskiego Związku Żeglarskiego, w szczególności w zakresie określenia w niej praw i obowiązków 
członka Kadry Narodowej PZŻ w kontekście działań marketingowych PZŻ wynikają z treści art. 13 ust. 
1-2 oraz art. 14 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z 
późn. zm.) 

 
§ 2 

Członek Kadry Narodowej PZŻ jest zobowiązany do: 
1) przestrzegania sportowego trybu życia zgodnego z duchem olimpizmu oraz wszelkich postanowień 

regulaminów, przepisów i uchwał PZŻ, a w szczególności: 
a) zaleceń i wskazówek zawartych w dokumencie „Zasady kwalifikacji krajowych zawodników do 

XXXII letnich igrzysk olimpijskich Tokio 2020”; 
b) Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ; 
c) Karty praw i obowiązków marketingowych członka Kadry Narodowej PZŻ;  
d) Dyspozycji Zarządu PZŻ, dyrektora sportowego PZŻ, trenera głównego klas olimpijskich oraz 

młodzieży oraz lekarza PZŻ; 
2) realizacji programu szkolenia zatwierdzonego przez PZŻ; 
3) dążenia do sportowej i żeglarskiej doskonałości; 
4) uprzedniego pisemnego informowania PZŻ o wszelkich zamiarach zmiany przynależności 

klubowej; 
5) terminowego poddawania się okresowym badaniom lekarskim i wydolnościowym oraz ścisłego 

przestrzegania postępowania leczniczego zalecanego przez lekarza PZŻ; 
5) przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych; 
6) przestrzegania zakazu uprawiania, bez wiedzy i zgody trenera przygotowania motorycznego PZŻ, 

aktywności podwyższonego ryzyka, za które uważa się jazdę: motocyklem, skuterem, hulajnogą 
elektryczną oraz na nartach poza wyznaczonymi szlakami oraz inne aktywności sportowe 
i rekreacyjne, takie jak wspinaczka bez zabezpieczenia, uważane powszechnie za ekstremalne; 

7) przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej zgody 
lekarza PZŻ; 

8) należytej dbałości o sprzęt sportowy i osobisty przekazany mi przez PZŻ w użytkowanie; 
9) w przypadku użytkowania sprzętu lub ubiorów dostarczonych przez PZŻ uzyskania zgody PZŻ na 

możliwość wykorzystania zakresu powierzchni reklamowych dla sponsorów indywidualnych, 
innych niż sponsorzy PZŻ (zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Załącznika nr 3 Karta praw i obowiązków 
marketingowych członka Kadry Narodowej PZŻ); 

9) udziału w oficjalnych ceremoniach otwarcia i zakończenia regat, w których udział zawodnika jest 
finansowany przez PZŻ oraz Pucharze PZŻ i mistrzostwach Polski, których organizatorem jest 
PZŻ; w przypadku dostarczenia przez PZŻ ubiorów reprezentacyjnych, do występowania w tych 
ubiorach podczas ww. ceremonii otwarcia i zakończenia regat; 

10) udziału w konferencjach prasowych i spotkaniach z mediami dotyczących wydarzeń 
finansowanych przez PZŻ na rzecz zawodnika i związanych z realizacją jego programu 
szkoleniowego; o ww. wydarzeniach członek Kadry Narodowej PZŻ będzie informowany  
z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem; 

11) przekazywania do PZŻ relacji z imprez i regat finansowanych przez PZŻ na rzecz zawodnika 
i związanych z realizacją jego programu szkoleniowego; 

12) udziału 2 razy w roku w organizowanych przez PZŻ akcjach promocyjnych związanych 
z propagowaniem żeglarstwa sportowego, a w szczególności w targach i konferencjach 
żeglarskich; o ww. wydarzeniach członek Kadry Narodowej PZŻ będzie informowany  
z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem; 

13) umieszczania symboliki i logotypów PZŻ i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
na sprzęcie i własnych materiałach promocyjnych (strony internetowe, blogi, portale 
społecznościowe itp.); 

14) wymieniania PZŻ i Ministerstwa Sportu jako partnera wspierającego przygotowania przy okazji 
publicznych wystąpień, konferencji i działań medialnych. 
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§ 3 

Nieprzestrzeganie Karty reprezentanta PZŻ może skutkować: 
1) zawieszeniem zawodnika w ramach praw członka Kadry Narodowej PZŻ; 
2) wykluczeniem zawodnika z Kadry Narodowej PZŻ; 
3) sankcjami przewidzianymi w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego PZŻ; 
4) brakiem powołania na kolejną akcje szkoleniową dofinansowaną przez PZŻ; 
5) brakiem finansowania kolejnej akcji szkoleniowej dofinansowanej przez PZŻ. 
Decyzję wraz z określeniem sankcji za nieprzestrzeganie Karty reprezentanta PZŻ przez zawodnika 
podejmuje dyrektor sportowy PZŻ. 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z Kartą reprezentanta Polskiego Związku Żeglarskiego i zobowiązuję 
się do jej przestrzegania.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy/a wysokości dofinansowania kosztów moich przygotowań 
przez Polski Związek Żeglarski i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i w pełni 
zdaję sobie sprawę, iż w przypadkach: 
a) rezygnacji z realizacji programu sportowego z powodów innych niż zdrowotne, 
b) nierzetelnego realizowania przeze mnie części programu sportowego finansowanego przez 

PZŻ, 
c) doznania kontuzji w sytuacji określonej w § 2 pkt 6, 
PZŻ może nałożyć na mnie karę pozbawienia licencji zawodniczej lub/i domagać się ode mnie 
zwrotu równowartości poniesionych kosztów dofinansowania w okresie całego roku 
szkoleniowego (wysokość dofinansowania zawodnika uzależniona jest od grupy szkolenia). 
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