DEFINICJE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZARZĄD PZN W DN. 02.07.2015 ROKU I ZAKTUALIZOWANE PRZEZ
PREZYDIUM PZN DNIA 28.07.2020 ROKU
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 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 -

Międzynarodowy Komitet Olimpijski z siedzibą w Szwajcarii - Lozanna

PKOL -

Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie

WADA -

Międzynarodowa Komisja Antydopingowa

POLADAPolska Agencja 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.

