
REGULAMIN
Przyznawania i pozbawiania licencji trenera strzelectwa sportowego.

1.
Osobom, które prowadzą zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego (Ustawa o kulturze
fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku, Art. 44, ust. 1a oraz Ustawa o sporcie kwali-fikowanym z
dnia 29 lipca 2005 roku, Art. 46, ust. 1) Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje
licencje trenera strzelectwa sportowego.

2.
Licencje trenera strzelectwa sportowego Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje na
okres od dnia 1 października roku Igrzysk Olimpijskich do 31 grudnia roku następnych igrzysk .

3.
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego składa do Komisji

Licencyjnej PZSS pisemny wniosek zawierający:
- dane osobowe ubiegającego się o licencję,
- informację o pracy związanej ze szkoleniem sportowym w zakresie strzelectwa

sportowego w jakiejkolwiek formie potwierdzoną przez właściwy WZSS.
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw

publicznych,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku,
- zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz

międzynarodowych federacji sportu strzeleckiego.
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do szkolenia w zakresie
strzelectwa sportowego, potwierdzoną przez WZSS/OZSS,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania obowiązków trenera,
instruktora,

- aktualną fotografię,
- kopię dowodu wpłaty za wydanie licencji.

4.
PZSS pobiera opłatę za wydanie licencji trenera, w wysokości nie przekraczającej kosztów jej
wydania. Wysokość opłaty ustala corocznie Zarząd PZSS.

5.
PZSS prowadzi ewidencję wydawanych licencji trenerskich.

6.
Wprowadza się wzór dokumentu stanowiącego licencję trenera strzelectwa sportowego.
(załącznik nr 2).

7.
Osobom, które nie spełnią wymogów zawartych w pkt. 3, PZSS odmawia wydania licencji
trenera z podaniem przyczyny odmowy.

8.
Osobom, które wystąpią przeciw postanowieniom statutu PZSS, nie będą przestrzegać
regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej lub
utracą zdolność do wykonywania obowiązków trenera strzelectwa licencja będzie cofnięta.

9.
1. Organem odwoławczym w sprawie przyznania, odmowy wydania lub cofnięcia licencji jest

Zarząd PZSS.
2. Na decyzję Zarządu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


