
REGULAMIN  
 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW PZN 
POWOŁANYCH DO KADRY NARODOWEJ  

 
§1 

 
1.    Niniejszy regulamin ma zastosowanie w rozumieniu niniejszego regulaminu do wszystkich Zawodników 
PZN. 
 
2.   Użyte w regulaminie określenia oznaczają : 
 
PZN    -  Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie 
 
KLUB SPORTOWY  - podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie kultury 
fizycznej, działająca jako osoba prawna zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  
 
ZAWODNIK PZN  -  Zawodnik lub Zawodniczka uprawiający określoną dyscyplinę narciarską lub snowboard, 
posiadający licencję PZN. 
 
KONTRAKT ZAWODNICZY  -  umowa pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim a Zawodnikiem PZN, którą 
Zawodnik PZN zawiera w związku z powołaniem w skład Kadry Narodowej. 
 
ZAWODY SPORTOWE, IMPREZA SPORTOWA   -  wydarzenia sportowe, w których występuje Zawodnik PZN. 
 
OKRES TRWANIA ZAWODÓW : 
 1. w przypadku imprezy sportowej odbywającej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czas od 
momentu otwarcia do momentu zamknięcia Zawodów, 
 2. w przypadku imprezy sportowej odbywającej się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czas od 
momentu wyjazdu Zawodnika na Zawody, do momentu jego powrotu do kraju, 
 3. także wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez organizatora Zawodów lub 
Polski Związek Narciarski, jakie pozostają w bezpośrednim związku z imprezą sportową, a odbywają się bądź 
są organizowane przed otwarciem lub po zamknięciu Zawodów ( lub w przypadku, gdy Zawody odbywają 
się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed wyjazdem bądź po powrocie do kraju ). 
 
IMPREZY  GŁÓWNE  FIS  -  zawody sportowe najwyższej rangi w dyscyplinach olimpijskich : Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata Juniorów i U – 23, Olimpijski Festiwal Młodzieży 
Europy ( EYOF ), Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie ( YOG ).  
 
SEZON  -  każdorazowy okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia. 
 
EMBLEMAT NARODOWY  -  godło lub flaga Rzeczpospolitej Polski. 
 
KADRA NARODOWA  -  grupa składająca się z Zawodnika lub Zawodników PZN w danej dyscyplinie sportu 
powołanych przez Zarząd PZN w skład Kadry Narodowej, w trybie powołania zawartym w Wytycznych 
Sportowych PZN, której program szkoleniowy finansowany jest z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz ze środków własnych PZN. 
 



CZŁONEK KADRY NARODOWEJ  -  to Zawodnik PZN powołany przez Zarząd PZN w skład Kadry Narodowej, 
jako grupy Zawodników objętych centralnym szkoleniem PZN w danej dyscyplinie sportu. 
KADRA PZN  -  grupa Zawodników PZN, wyłoniona przez Zarząd PZN, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych Sportowych PZN. 
 
CZŁONEK KADRY PZN  -  to Zawodnik PZN znajdujący się w wykazie Kadry PZN  w danej dyscyplinie sportu, 
w kategoriach wiekowych : Senior, Junior, Junior młodszy, Młodzik, wyłoniony zgodnie z zasadami 
określonymi w Wytycznych Sportowych PZN. 
 
KADRA WOJEWÓDZKA PZN - to grupa Zawodników powołanych przez Zarząd PZN w poszczególnych 
dyscyplinach narciarskich i snowboardu do szkolenia, zgodnie z przyznanymi na ten cel środkami 
finansowymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MS i stanowiąca zaplecze Kadr Narodowych.   
 
REPREZENTANT POLSKI  -  to Zawodnik PZN ( członek Kadry Narodowej lub Zawodnik nie będący członkiem 
Kadry Narodowej ), który został zgłoszony przez PZN do udziału w zawodach FIS.  
 
STRÓJ REPREZENTACJI KRAJU - oznacza każdy strój lub elementy tego stroju, w który Polski Związek 
Narciarski wyposaża członka Kadry Narodowej ( w szczególności strój treningowy, strój startowy, strój 
oficjalny, strój ceremonialny i inne ). Strój ten zawiera emblematy narodowe oraz pełne oznakowanie 
sponsorskie określone przez PZN – oznakowanie to powinno być kompletne i nie powinno być zamazywane 
lub pomijane. 
 
SZTAB SZKOLENIOWY  -  osoba lub grupa osób : trenerzy Główni, asystenci Trenerów Głównych, serwisanci, 
fizjoterapeuci, naukowcy oraz wszystkie inne osoby współpracujące z Kadrami Narodowymi powołanymi 
przez PZN. 
 
STRÓJ STARTOWY - oficjalny ubiór sportowy, w tym kombinezon, w jakim członkowie Kadry Narodowej 
będą uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym. Strój ten zawiera emblematy narodowe oraz pełne 
oznakowanie sponsorskie określone przez PZN - oznakowanie to powinno być kompletne i nie powinno być 
zamazywane lub pomijane. 
 
STYPENDIUM - jednostronne świadczenie pieniężne przyznane Zawodnikowi, tj. takie które nie może wiązać 
się z ekwiwalentnym świadczeniem przez otrzymującego stypendium, na podstawie art. 32 Ustawy o 
Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ) lub na podstawie odrębnej umowy określającej 
dokładne zasady realizacji Stypendium zawartej pomiędzy Zawodnikiem a Sponsorem, stosownie do 
przepisów art. 206.9. w związku z art. 205.6 FIS/ICR. 
  
WIZERUNEK  ZAWODNIKA  w  STROJU REPREZENTACJI KRAJU - członek Kadry Narodowej udostępnia, na 
zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który 
jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym 
przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie ( 
art. 14 ust. 1 - Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857 ). 
Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.), ( Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, art. 14 ust. 3 ). 
 
MS - Ministerstwo Sportu 
 
COMS - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej 



FIS - Międzynarodowa Federacja Narciarska z siedzibą w Szwajcarii – Oberhofen 
 
FIS / ICR- Międzynarodowy Regulamin Zawodów Narciarskich 
 
NRS - Narciarski Regulamin Sportowy PZN 
 
MKOL - Komitet Olimpijski z siedzibą w Szwajcarii - Lozanna 
 
PKOL - Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 
 
WADA - Międzynarodowa Komisja Antydopingowa 
 
POLADA- POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA - komisja antydopingowa utworzona została w dniu 
01.07.2017r. , działająca w Polsce na podstawie przepisów antydopingowych z dnia 21.04.2017 roku  
z siedzibą w Warszawie. 
 
SPONSOR PZN - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Polskim Związkiem Narciarskim umowę 
dotyczącą wykorzystania powierzchni reklamowej na kombinezonach, strojach startowych, treningowych, 
ubiorach reprezentacyjnych, oficjalnych i ceremonialnych oraz pozostałych elementach wyposażenia, 
sprzętu sportowego lub stroju zawodników, także z wykorzystaniem wizerunku członków Kadry Narodowej 
w stroju reprezentacji kraju i wizerunku PZN wraz z emblematami związkowymi i narodowymi. Sponsorem 
może być również osoba, która wspiera finansowo lub rzeczowo Polski Związek Narciarski lub za jego 
pośrednictwem poszczególne dyscypliny sportu lub poszczególnych Zawodników. 
 
SPONSOR ZAWODNIKA - osoba fizyczna lub prawna, która za zgodą Polskiego Związku Narciarskiego 
zawarła umowę z Zawodnikiem dotyczącą wykorzystania przyznanych Zawodnikowi powierzchni 
reklamowych, także z wykorzystaniem wizerunku Zawodnika.  
 
POWIERZCHNIA REKLAMOWA  - powierzchnia przekazana przez FIS Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, 
znajdująca się na strojach startowych, treningowych, ceremonialnych, oficjalnych oraz na sprzęcie 
sportowym, użyta zgodnie z „Regulaminem Powierzchni Reklamowych PZN”. 
 
OZNAKOWANIE SPONSORSKIE - znaki handlowe, znaki przedsiębiorstw, logo sponsorów, logo 
producentów, itp.  
 
DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA  - jest to działalność polegająca na oferowaniu na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych produktów lub usług przez jednego 
przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie przedsiębiorcy drugiego. Przedsiębiorstwa prowadzą względem 
siebie działalność konkurencyjną bez względu na formę prawną działalności, sposób dystrybucji lub 
docelową grupę konsumentów. Kryterium decydującym jest tożsamość lub podobieństwo oferowanych 
produktów bądź warunków i charakteru świadczenia usług. 
 

Prawa członków Kadry Narodowej 
 

§2 
 

Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do : 
 



1. uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego, tj. w 
zawodach krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach, a także w konsultacjach, badaniach lekarskich i 
diagnostycznych, na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZN, 
2. finansowania programu szkoleniowego w zakresie organizacyjnym, technicznym i kadrowym, w ramach 
posiadanych środków finansowych, 
  
3. ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ) w uprawianym 
sporcie oraz od kosztów leczenia ( KL ), 
  
4. współtworzenia wraz z trenerami indywidualnego planu szkolenia sportowego oraz uzyskania pomocy 
organizacyjnej i szkoleniowej w zakresie wynikającym z tego planu, 
 
5. korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń treningowych Polskiego Związku Narciarskiego na zasadach 
i w zakresie ustalonym dla jego wykorzystania, 
 
6. wyposażenia w sprzęt treningowy i startowy oraz ubiory : strój treningowy, strój startowy oraz strój 
oficjalny i ceremonialny oraz do korzystania z niego i urządzeń treningowych PZN na zasadach i w zakresie 
ustalonym dla jego wykorzystania, 
 
7. ogólnej i specjalistycznej pomocy lekarskiej oraz rehabilitacji, 
 
8. uzyskiwania informacji niezbędnych dla sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań i obowiązków. 
 

Obowiązki członków Kadry Narodowej 
 

§ 3 
 

Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek : 
 
1.  przestrzegania Wytycznych Sportowych PZN i Narciarskiego Regulaminu Sportowego PZN, regulaminów 
FIS/ICR oraz pozostałych regulaminów PZN mających związek z niniejszym kontraktem, które publikowane 
są na oficjalnej stronie Związku www.pzn.pl lub udostępniane do wglądu w bezpośrednio w siedzibie 
Związku, 
 
2. przestrzegania postanowień Statutu, Uchwał Zarządu oraz postanowień Kontraktu Zawodniczego i 
przepisów FIS/ICR, 
 
3.  godnego reprezentowania Polski oraz PZN w krajowych i w międzynarodowych Zawodach sportowych, 
prezentowania wzorowej postawy obywatelskiej i sportowej, ambitnej walki w Zawodach sportowych, 
przestrzegania dobrych zwyczajów i obyczajów oraz poprawnego zachowania adekwatnego do sytuacji, 
 
4.   uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w okresie obowiązywania Kontraktu Zawodniczego, 
 
5.   aktywnego udziału w procesie szkolenia sportowego, a w szczególności : 
 
5.1. uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego, tj. w 
zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach lekarskich i diagnostycznych, na zasadach określonych 
dla tych przedsięwzięć przez PZN, w tym do stawiania się na zgrupowania, konsultacje i zawody, 
 

http://www.pzn.pl/


5.2.  zdyscyplinowanego wykonywania zadań treningowych i w zawodach sportowych wynikających z planu 
szkolenia oraz do ustalania wraz z trenerem sposobów postępowania zmierzających do wzorcowego 
wykonania zadań w kolejnych treningach i zawodach, 

 
5.3.  powiadamiania Trenera Głównego o każdej poważnej trudności w wywiązywaniu się z przyjętych zadań 
szkoleniowych, 
 
6.    dbania o stan swojego zdrowia celem przygotowania na znoszenie stopniowo wzrastających obciążeń 
psychicznych i fizycznych, a w tym do : 
 
6.1   przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania się z dbałością o utrzymywanie ciężaru ciała w stałym 
przedziale, 
 
6.2  prowadzenia sportowego trybu życia, w tym nie palenia i unikania picia napojów alkoholowych, 
zażywania środków odurzających i narkotyków oraz nie stosowania niedozwolonego wspomagania i innych 
zakazanych środków i metod, 
 
6.3   stosowania procedur regenerujących, zgodnie z programem szkoleniowym Trenera Głównego, 
 
6.4 poddawania się okresowym badaniom lekarskim w COMS, psychologicznym i innym testom 
przewidzianym w indywidualnych planach szkolenia oraz na żądanie, testom antydopingowym zarządzonym 
przez Międzynarodową Komisję Antydopingową - WADA lub Polską Agencję Antydopingową – POLADA. 
 
7. znajomości i przestrzegania regulaminów swoich konkurencji, regulaminów imprez sportowych, 
przepisów bezpieczeństwa oraz zasad zachowania się na danych obiektach sportowych oraz przepisów 
antydopingowych, 
 
8.   szczególnie godnego i pełnego szacunku zachowania się wobec hymnu, flagi i barw narodowych,  
 
9.  reklamowania oficjalnych sponsorów PZN zgodnie z zawartymi przez PZN umowami sponsorskimi, 
poprzez noszenie w czasie trwania podróży służbowej, zgrupowań treningowych, wszystkich zawodów, 
konferencji prasowych oraz oficjalnych wystąpień medialnych - ubiorów i oznakowań sponsorskich oraz 
akcesoriów dostarczonych przez PZN,  
 
10.  używania wyłącznie sprzętu sportowego i wyposażenia przekazanego przez PZN lub za zgodą PZN i 
zakaz reklamowania innych sponsorów bez zgody Prezydium Zarządu PZN, 
 
11.  nie pobierania bezpośrednio jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w zawodach, za wyjątkiem 
oficjalnych nagród wynikających z regulaminu imprezy, 
 
12. przestrzegania przepisów obowiązujących w PZN dotyczących sponsoringu i reklamy, w tym 
„Regulaminu Powierzchni Reklamowych PZN” oraz w szczególności przepisów FIS/ICR dotyczących 
specyfikacji wyposażenia  Zawodników, 
 
13. nie uprawiania, bez pisemnej zgody Polskiego Związku Narciarskiego, innych dyscyplin sportowych, 
mogących w konsekwencji doprowadzić do kontuzji lub zaburzenia procesu treningowego i narażenia pracy 
sztabu szkoleniowego, poza przypadkami uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Prezydium Zarządu PZN, 
 
14.  działania mającego na celu wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, w tym zwłaszcza ze 



względu na rasę, wyznania religijne, pochodzenie etniczne i narodowościowe, płeć czy orientację 
seksualną oraz do unikania i przeciwdziałania zachowaniom prowokującym zjawiska nienawiści w 
sporcie, w tym szerzenia nienawiści w Internecie. 
 

Umowy Zawodnika ze Sponsorem Zawodnika 
 

§ 4 
 

1.   Zawodnik zarejestrowany w FIS przez Narodowy Związek do udziału w zawodach FIS może stosownie do 
treści przepisu 205.6. FIS ICR otrzymać : 
 
1.1   całkowity zwrot kosztów podróży do miejsc treningów lub zawodów : za pociąg, samolot, samochód i 
każdy inny środek transportu, 
1.2    całkowity zwrot kosztów utrzymania w czasie treningów i zawodów, 
1.3    kieszonkowe, 
1.4    odszkodowanie za brak możliwości zarabiania, zgodnie z uchwałą własnego Związku Narciarskiego, 
1.5    pokrycie kosztów ubezpieczenia, a w tym : ubezpieczenie od NNW i KL podczas treningów i zawodów,  
1.6    stypendium, 
1.7  Narodowy Związek Narciarski może przewidzieć pewien fundusz na zabezpieczenie Zawodnika ( np. 
jego edukacji ) po zakończeniu kariery narciarskiej. Zawodnik nie może rościć sobie prawa do tych funduszy 
a dysponować może nimi wyłącznie dany Związek Narciarski. 
 
2.   Na podstawie uchwały Zarządu PZN, w ramach posiadanych środków finansowych, Zawodnik może 
otrzymać nagrodę finansową, której zasady przyznawania określa „Regulamin Nagród PZN za wyniki 
sportowe”.  
 
3. Przedmiotem umów mogą być także powierzchnie reklamowe przekazane Zawodnikowi przez Zarząd PZN 
na podstawie odrębnych regulaminów PZN, przy udziale i za uprzednią pisemną zgodą Prezydium Zarządu 
PZN. 
 
4.  Zawodnik zobowiązany jest przekazać do biura PZN kopię umowy zawartą ze swoim indywidualnym 
Sponsorem, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
  
5. Naruszenie postanowień określających zasady zawierania umów Zawodnika z indywidualnym Sponsorem, 
określonych w „Regulaminie Powierzchni Reklamowych PZN„ może spowodować wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego. 
 
6.  Zasady postępowania dyscyplinarnego szczegółowo określa „Regulamin Dyscyplinarny PZN”. 
 

§ 5 
 

1.  Bezpośrednim przełożonym Zawodnika powołanego w skład Kadry Narodowej jest Trener Główny, a 
pośrednio w obszarze merytorycznym Dyrektor Sportowy lub Kierownik Wyszkolenia PZN. W całym 
obszarze praw i obowiązków przełożonym jest Prezes Zarządu PZN za pośrednictwem Sekretarza 
Generalnego. 
 
2.  W przypadku rezygnacji z uprawiania sportu z przyczyn uznanych przez Zarząd PZN za nieuzasadnione a 
innych niż kontuzja lub choroba wykluczająca wyczynowe uprawianie sportu, Związek ma prawo obciążyć 
Zawodnika kosztami jego szkolenia pochodzącymi ze środków własnych PZN. 
 



3.  Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 ustala Zarząd Związku po zapoznaniu się z okolicznościami 
rezygnacji przez Zawodnika z czynnego uprawiania sportu. 
  
4. W przypadku rezygnacji z uprawiania sportu z przyczyn wymienionych w ust. 1, Zawodnik jest 
zobowiązany do zwrotu przekazanego mu przez Związek sprzętu sportowego, pełnego wyposażenia, 
ubiorów, przyrządów oraz akcesoriów służących do realizacji treningu lub jego ekwiwalentu finansowego z 
okresu trwania niniejszego Kontraktu.  
 
5.  Związek może zwolnić Zawodnika z obowiązku zwrotu części rzeczy wymienionych w ust. 3 po ocenie 
stopnia zużycia. 

§ 6 
 
1.  W przypadku udziału członka Kadry Narodowej w zgrupowaniu treningowym, oficjalnych treningach lub 
zawodach sportowych mieszczących się poza realizacją programu szkoleniowego Kadry Narodowej, lecz w 
których Zawodnik chce uczestniczyć ( zawsze za zgodą Trenera Głównego Kadry Narodowej ) na swój koszt, 
na własne ryzyko i odpowiedzialność, winien on zgłosić ten fakt do Prezydium PZN. Prezydium PZN 
dopuszcza taką możliwość i może wydać zgodę Zawodnikowi na zawieszenie uprawnień członka Kadry 
Narodowej, co oznacza okresowe zawieszenie członkostwa Zawodnika w Kadrze Narodowej, na czas udziału 
w zaplanowanej indywidualnie Imprezie czy wydarzeniu. W związku z tym, Zawodnik zobowiązany jest 
złożyć stosowne oświadczenie w biurze Polskiego Związku Narciarskiego.  
 
2. W przypadku, gdy PZN na wniosek Zawodnika nie będącego członkiem Kadry Narodowej, wysyła Jego 
zgłoszenie do zawodów FIS w których chce wystartować, wymagane jest złożenie przez Zawodnika w biurze 
PZN oświadczenia, w którym Zawodnik deklaruje uczestnictwo w zawodach FIS na własną 
odpowiedzialność, własny koszt i własne ryzyko, z jednoczesnym potwierdzeniem posiadania 
odpowiedniego ubezpieczenia i respektowania zasad i przepisów związanych z udziałem w wydarzeniu. 
 
3. W przypadku, gdy zawodnik nie będący członkiem Kadry Narodowej, na wniosek macierzystego Klubu 
Sportowego lub Okręgowego Związku Narciarskiego, chce uczestniczyć w zgrupowaniu szkoleniowym Kadry 
Narodowej, musi uzyskać zgodę Trenera Głównego grupy oraz wymagane jest złożenie przez Zawodnika w 
biurze PZN oświadczenia, w którym Zawodnik deklaruje uczestnictwo treningach i zawodach na własną 
odpowiedzialność, własny koszt i własne ryzyko, z jednoczesnym potwierdzeniem posiadania 
odpowiedniego ubezpieczenia i respektowania zasad i przepisów związanych z udziałem w wydarzeniu. 
 
4. W każdym przypadku ( członek Kadry Narodowej oraz Zawodnik nie będący członkiem Kadry Narodowej ),  
Zawodnik PZN zgłoszony przez PZN do udziału w Zawodach FIS w kraju lub poza jego granicami, występuje 
w Zawodach FIS jako Reprezentant Polski.   
 

Wizerunek w Stroju Reprezentacji Kraju 
  

§ 7 
 

1. Wizerunek zawodnika w stroju reprezentacji kraju - członek Kadry Narodowej udostępnia, na zasadach 
wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest 
uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym 
przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie   
(art. 14 ust. 1 - Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857 ). 
 
2.  Uprawnienia Sponsora Polskiego Związku Narciarskiego do wykorzystania wizerunku członka Kadry 
Narodowej w stroju Reprezentacji Kraju, określa umowa pomiędzy PZN a Sponsorem. 



 
3.  Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania praw, o których mowa w pkt. 2 wyłącznie przez czas 
trwania zawartej z Polskim Związkiem Narciarskim umowy. 
 
4.  Zawodnik przed zakwalifikowaniem do Kadry Narodowej lub Reprezentacji Olimpijskiej wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.), ( Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, art. 14 ust. 3 ). 
 
5.  Wizerunek Zawodnika oraz wizerunek członka Kadry Narodowej w stroju Reprezentacji Kraju może być 
użyty przez Zawodnika dla własnych celów gospodarczych tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Prezydium 
Zarządu Związku. 

Wizerunek – zgodnie z przepisami FIS/ICR i PZN 
 

§ 8 
 

1. Zawodnik nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych do wizerunku, nazwiska, pseudonimu, tytułu 
oraz zdjęcia w celach marketingowych bez stosownej Uchwały Prezydium Zarządu wyrażającej zgodę 
Polskiego Związku Narciarskiego, co oznacza iż nie może on udostępniać swojego wizerunku bez zgody PZN. 
 
2. Wszelkie umowy dotyczące wizerunku  Zawodnika jego imienia, nazwiska, pseudonimu, tytułu oraz 
zdjęcia winne być zawierane przy udziale Związku ze wskazanym przez Zawodnika Sponsorem, bądź 
Sponsorem pozyskanym na wniosek Zawodnika przez Związek, na zasadach uzgodnionych między stronami 
tych umów.   
 
3.  Wykorzystywanie przez Sponsora Polskiego Związku Narciarskiego prawa do wizerunku członka Kadry 
Narodowej może polegać na : utrwalaniu, zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, 
ulotkach, innych materiałach promocyjnych - w których treści umieszczony jest znak towarowy bądź inne 
oznaczenie identyfikujące Sponsora bądź oferowane przez niego towary lub usługi, lecz zawsze z 
powołaniem tytułu, jakim na mocy zawartej z PZN może się posługiwać. 
 
4.    Sponsor PZN może dokonywać utrwalenia wizerunku członka Kadry Narodowej  : 
 
4.1.  każdorazowo, w okresie trwania Zawodów, 
 
4.2.  podczas oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych PZN. 
 
5.  Polski Związek Narciarski poinformuje Członka Kadry Narodowej o terminach oficjalnych telewizyjnych, 
fotograficznych sesji zdjęciowych lub spotkaniach eventowych Sponsorów Związku z odpowiednim 
wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego i zawsze w uzgodnieniu z 
Trenerem Głównym.  
 
6. Członek Kadry Narodowej ma obowiązek uczestniczyć w zdarzeniach, o jakich mowa w ust. 4 i 5. 
 

§ 9 
 

1.  Zasady zawierania umów dotyczących oddania do używania Zawodnikom PZN - członkom Kadry 
Narodowej lub Klubom Sportowym ( w drodze Uchwały Zarządu Związku ) powierzchni reklamowych, 
zawarte są w „Regulaminie Powierzchni Reklamowych PZN”. 
 



„Regulamin, Prawa i Obowiązki Zawodników PZN powołanych do Kadry Narodowej ” został zatwierdzony 
przez Zarząd PZN w dniu 14 maja 2015 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia oraz zastępuje wszystkie 
dotychczasowe wersje niniejszego regulaminu. 
 
 
 

 


