Kraków 28.05.2015 r.

Procedury dla zawodników PZN – zasady postępowania
I. W każdym przypadku otrzymania przez zawodnika oferty uczestnictwa w imprezach zewnętrznych należy podjąć następujące
działania :
W pierwszej kolejności Zawodnik informuje o danej ofercie Trenerowi Głównemu.
Trener Główny opiniuje możliwość uczestnictwa Zawodnika w danej imprezie zewnętrznej i przekazuje ją do Prezydium PZN.
Prezydium Zarządu PZN podejmuje bez zbędnej zwłoki decyzję o możliwości udziału zawodnika w danej imprezie zewnętrznej.
II. W przypadku uczestnictwa w imprezach zewnętrznych jako członek Kadry Narodowej, Zawodnik zobowiązany jest ubrać i
prezentować strój reprezentacyjny zgodny z aktualnie obowiązującym wzorem, w który wyposaża go Związek.
Każde odstępstwo od w/w wzoru wymaga zgody Związku. W szczególności, w przypadku zmian zapisów w indywidualnych
kontraktach ze sponsorami, menadżerami i innymi przedstawicielami, które mogłyby mieć wpływ na wygląd stroju
reprezentacyjnego, Zawodnik zobowiązany jest poinformować o tym Prezydium PZN, celem uzyskania zgody na odstępstwo.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach PZN umieszczonych na stronie (www.pzn.pl) oraz w dziale marketingu PZN.
Osoba wskazana do kontaktu w PZN to: Jan Winkiel tel. nr 664-46-30-49, e- mail: jan.winkiel@pzn.pl
*imprezy zewnętrzne rozumiane są jako: wszelkiego rodzaju imprezy sportowo – kulturalne, etc. bez bezpośredniego związku z
dyscyplinami sportu w PZN, ale posiadające znamiona imprezy masowej.
*Członek Kadry Narodowej – rozumiane jako osoba przedstawiana jako zawodnik, Reprezentant Polski danej dyscypliny sportu
w PZN.
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- wszystkie koncerny paliwowe i petrochemiczne
- stacje paliw
- producenci nawozów sztucznych
- chemia rolnicza
- producenci tworzyw sztucznych
- wszystkie firmy odzieżowe (za wyjątkiem odzieży nie
będącej w aktualnej ofercie głównego sponsora)
- wszystkie firmy odzieżowe (za wyjątkiem odzieży nie
będącej w aktualnej ofercie głównego sponsora)
- firmy obuwnicze konkurencyjne dla sponsora
- producenci gogli narciarskich i okularów sportowych
- wszelkie suplementy

Regon: 000866573 KRS nr 0000 121 124 Konto: Krakowski Bank Spółdzielczy nr: 9285910007-002100-517915-0001

