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REGULAMIN  
LICENCJI NA REKLAMY INDYWIDULANE 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Na podstawie regulacji 20.8.2 Kodeksu Reklamowania World Sailing, w regatach obowiązują 
następujące zasady reklamowania:  
1) zawodnicy biorący udział w regatach muszą posiadać licencję PZŻ na reklamy indywidualne 

odpowiadające wymaganiom Kodeksu Reklamowania World Sailing, 
2) licencja na reklamy indywidualne musi być okazana podczas procedury zgłoszeń do regat,  
3) zawodnicy nie posiadający zgody na reklamowanie mogą być ukarani zgodnie z Kodeksem 

Reklamowania World Sailing. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
PROCEDURA UZYSKANIA LICENCJI NA REKLAMĘ INDYWIDUALNĄ 

W PRZYPADKU POSIADANIA SPORTOWEJ LICENCJI ZAWODNIKA PZŻ  
 

§ 2 
1. Licencja na reklamę indywidualną jest przyznawana na wniosek zawodnika PZŻ złożony 

w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl. 
2. Licencja na reklamę indywidualną jest wydawana w postaci dokumentu elektronicznego. 
3. Licencja na reklamę indywidualną jest przyznawana na czas określony – do końca danego roku 

kalendarzowego. 
4. Wydanie licencji na reklamę indywidualną jest odpłatne, wysokość opłaty ustala Zarząd PZŻ. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

PROCEDURA UZYSKANIA LICENCJI NA REKLAMĘ INDYWIDUALNĄ 
W PRZYPADKU POSIADANIA AMATORSKIEJ LICENCJI ZAWODNIKA PZŻ  

 
§ 3 

1.  Uzyskanie amatorskiej licencji zawodnika PZŻ jest tożsame z przyznaniem licencji na reklamę 
indywidualną w przypadku udziału w licencjonowanych przez PZŻ regatach klas amatorskich, 
morskich i eŻeglarstwie. 

2.  Licencja na reklamę indywidualną jest przyznawana na czas określony tożsamy z okresem 
ważności amatorskiej licencji zawodnika PZŻ tj. do końca danego roku kalendarzowego. 

3.  Opłata za wydanie licencji na reklamę indywidualną jest zawarta w opłacie za wydanie 
amatorskiej licencji zawodnika PZŻ, której wysokość ustala Zarząd PZŻ. 

4.  Posiadanie sportowej licencji zawodnika PZŻ jest tożsame z posiadaniem licencji na reklamę 
indywidualną w przypadku udziału w licencjonowanych przez PZŻ regatach klas amatorskich, 
morskich i eŻeglarstwie. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 4 

1.  Rejestr licencji na reklamy indywidualne prowadzi Biuro PZŻ. 
2.  Licencje na reklamę indywidualną przyznane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r. 
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§ 5 

1.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2.  Przepisy dotyczące procedury uzyskania licencji na reklamę indywidualną w przypadku 
posiadania amatorskiej licencji zawodnika PZŻ wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.  

 


