Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów II ligi
na sezon 2008/2009 i następne
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN i art. 12 ust. 1 pkt 8) ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zmian.)
postanawia się, co następuje:
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, przedłużania, zawieszania lub
pozbawienia licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo II
ligi.
§2
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu II ligowego w
rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
§3
Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia
przez nie kryteriów prawnych, sportowych, dotyczących infrastruktury, personelu i administracji
oraz finansowych, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu
obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Związku Piłki Nożnej,
którego klub jest członkiem.
II.

KRYTERIA PRAWNE
§4

1. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo II
ligi prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, mogą uczestniczyć kluby posiadające formę
prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej, będące członkami właściwego
Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.
2. Klub posiadający licencję nadaną przez PZPN nie może bez jego zgody uczestniczyć w
jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą.
§5
1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu II ligi sporządza się na druku, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku każdy klub II ligowy załącza następujące dokumenty:

1) wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz,
2) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań
podatkowych,
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez
klub składek na ubezpieczenie społeczne i innych zobowiązań,
4) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym stadionu lub
boisk),
5) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:
a) uznania PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego do organizowania i
prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi,
b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Związku,
6) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące
załącznik nr 3,
7) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej,
8) dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.
3. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Polski Związek Piłki Nożnej o wszelkich zmianach w
dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4.
III.

KRYTERIA SPORTOWE
§6

Klub wnioskujący o licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia i opieki medycznej nad
piłkarzami, a zwłaszcza grupami młodzieżowymi oraz posiadać wykwalifikowanych trenerów,
instruktorów oraz odpowiedni personel medyczny do ich dyspozycji.
§7
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:
1) kopię umowy dot. zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego klasę mistrzowską, I
lub II klasę oraz licencję wydaną przez Wydział Szkolenia PZPN,
2) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza,
3) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego wykwalifikowanego masażysty,
4) zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt 1)-3) we
wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny oraz przynajmniej jednej z tych osób podczas
każdego treningu w/w drużyny,
5) program rozwoju młodzieży piłkarskiej spełniający poniższe wymagania:
a) uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez ZPN minimum trzech drużyn
młodzieżowych w kategoriach 12-19 lat. Klub nie posiadający tylu drużyn młodzieżowych
może podpisać stosowne porozumienie z klubem współpracującym, mającym swoją
siedzibę w tym samym województwie co klub II ligowy,
b) zatrudnienie trenerów drużyn młodzieżowych posiadających kwalifikacje określone przez
PZPN,
c) zapewnienie każdemu młodemu piłkarzowi możliwości korzystania z pomocy lekarza,

d) udzielenie pomocy zawodnikom drużyn młodzieżowych w ich kształceniu ogólnym ze
strony wykwalifikowanych nauczycieli.
IV.

KRYTERIA DOT. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
§8

Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i
przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych,
oznakowanych i bezpiecznych obiektach piłkarskich.
§9
Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do:
1) posiadania stadionu piłkarskiego, na którym zgodnie z aktualnym zezwoleniem mogą być
przeprowadzane imprezy masowe, mającego minimum 1000 indywidualnych miejsc siedzących z
oparciami,
2) posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami - dwóch zadaszonych 13-miejscowych
ławek dla piłkarzy rezerwowych i kierownictw drużyn,
3) zapewnienia przylegającej do stadionu powierzchni do rozgrzewki zespołów oraz miejsc za
bramkami dla rozgrzewki w czasie meczu po 3 zawodników obu drużyn,
4) zapewnienia minimum 15 miejsc siedzących dla VIP-ów i udogodnień umożliwiających
przyjęcie gości,
5) zapewnienia dostatecznego wyposażenia medycznego przeznaczonego dla zawodników i
sędziów,
6) posiadania szatni dla drużyn gospodarzy i gości, mogących pomieścić 25 osób, każda z
natryskami i ubikacjami,
7) posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i ubikację,
8) zapewnienia pokoju dla obserwatora (delegata) meczowego,
9) zapewnienia, iż wszystkie szatnie i pokoje, o których mowa powyżej będą jasne, czyste,
higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone,
10) zapewnienia bezpośredniego wejścia na boisko,
11) zapewnienia odpowiedniego parkingu dla autokarów i samochodów, w tym drużyny
przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,
12) zapewnienia odpowiedniej ilości toalet publicznych dla kibiców obu płci,
13) zapewnienia odpowiedniej ilości bufetów dla publiczności, w tym dla kibiców drużyny
przyjezdnej,
14) wyposażenia obiektu sportowego w tablice informacyjne i regulaminy stadionu zgodnie z
ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
15) zapewnienia udogodnień dotyczących wjazdu i przyjęcia kibiców drużyny gości oraz
zapewnienia minimum 5 % miejsc dla kibiców drużyny gości w odrębnym sektorze,
16) wyraźnego oznakowania wszelkich przejść w języku polskim,
17) nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego uprawnienia
określone w odrębnych przepisach.
18) zapewnienia stosownych miejsc dla przeprowadzenia badań lekarskich w trakcie meczu oraz
dla działania służb medycznych podczas zajęć treningowych,

19) zapewnienia stałych miejsc dla co najmniej 10 przedstawicieli środków masowego przekazu
usytuowanych w centralnym miejscu trybuny głównej,
20) zapewnienia miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów telewizyjnych lub radiowych
prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni,
21) zapewnienia pokoju roboczego dla przedstawicieli środków masowego przekazu,
wyposażonego w co najmniej jeden telefon, faks i fotokopiarkę,
22) zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe na co najmniej 10 osób dla uczestników
tych konferencji.
V.

KRYTERIA DOT. PERSONELU l ADMINISTRACJI
§10

Zgodnie z zaleceniami PZPN administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinny być
dostosowane do wymogów i standardów współczesnego futbolu.
§11
Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie prawidłowej
administracji i odnoszące się do personelu:
1) zatrudnienie osoby, odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu klubowego,
2) biuro klubu powinno być otwarte dla osób trzecich przynajmniej przez dwie godziny w trzy,
wybrane dni robocze oraz w dniu rozgrywania meczów na własnym obiekcie w trakcie trwania
sezonu piłkarskiego,
3) w klubie winien być rzecznik prasowy posiadający doświadczenie w sprawach mediów, który
musi przebywać na obiekcie klubowym zawsze podczas rozgrywania meczów piłkarskich,
4) w klubie musi być osoba odpowiedzialna za sprawy dotyczące bezpieczeństwa i zachowania
porządku na stadionie, mająca doświadczenie w omawianym zakresie i przebywająca na
obiekcie klubowym przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania piłkarskiego,
5) za sprawy finansowe i księgowość klubu odpowiedzialna jest osoba mająca kwalifikacje uznane
przez stosowne władze państwowe.
VI.

KRYTERIA FINANSOWE
§12

Warunkiem uczestnictwa klubu posiadającego licencję w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi jest
posiadanie wiarygodnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz nadanie odpowiedniego znaczenia
ochronie wierzycieli.
§13
1. Klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi odpowiadać następującym warunkom:
1) posiadać wystarczające środki finansowe lub możliwości kredytowe pozwalające na
zachowanie płynności finansowej w okresie do zakończenia najbliższego sezonu piłkarskiego,

2) powinien złożyć oświadczenie, że posiada solidną strukturę finansową uwzględniającą
prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi,
3) powinien prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i
finansowymi.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinno być przekazane do Związku przy
składaniu wniosku o nadanie licencji.

VII.

ORGANY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI
§14

1. Polski Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji ds.
Licencji Klubowych II ligi (działającej w l instancji) oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych będącej II instancją.
2. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej
3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN.
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji składa się Przewodniczącego i co najmniej 4 członków
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN.
4. Na pierwszych posiedzeniach Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi oraz Komisja
Odwoławcza ds. Licencji określają tryb swojej pracy.
5. Stronę techniczno-administracyjną działalności organów, o których mowa w ust. 1-4
zabezpieczają Departament Prawny i Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, który
przechowuje również wszystkie akta licencyjne.
§15
Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami Klubu podlegającego procedurze
licencyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnego z organów, o których mowa w § 14.
§16
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony
formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego załączniki a następnie
podejmuje uchwałę w sprawie przyznania lub odmowy przyznania licencji.
2. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpoznaje odwołania od uchwał Komisji ds. Licencji
Klubowych II ligi w przedmiocie odmowy przyznania licencji lub jej przedłużenia.
§17
Organy PZPN, o których mowa w § 14 przyznają licencje w okresie od 1.06. do 31.07. danego
roku.
VIII. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ.
§18

1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego, począwszy od sezonu
2008/2009.
2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 2000 złotych.
3. Wnioski o nadanie licencji należy składać w okresie od 15 maja do 10 czerwca danego roku lub
do 30 czerwca danego roku - w przypadku klubów, które uzyskały prawo do gry w drugiej lidze w
wyniku spadku z I ligi, awansu z III ligi lub po rozegraniu meczów barażowych.
§19
1. Klub wnioskujący o licencję składa do PZPN pisemny wniosek, o którym mowa w par. 5
niniejszej uchwały, zawierający:
1) nazwę i adres klubu,
2) określenie dyscypliny sportu i klasy rozgrywkowej (II liga piłki nożnej), w której wnioskodawca
uczestniczy,
3) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu klubu.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7 i 13 wymienionej Uchwały.
§20
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony
formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego załączniki w ciągu 7 dni
od ich złożenia.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały
sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne bądź merytoryczne nie pozwalające na
końcowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi wzywa klub
do poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 7 dni.
3. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji przedstawia istniejącą
dokumentację Komisji d.s. Licencji Klubowych II Ligi celem merytorycznego jej rozpatrzenia.
4. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2 wywołuje skutki od
jego wniesienia.
§21
1. W razie spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w niniejszej uchwale Komisja
ds. Licencji Klubowych II ligi przyznaje licencję w drodze uchwały:
2. Licencja powinna zawierać:
1) nazwę i adres klubu,
2) numer licencji,
3) dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana,
4) datę wydania licencji,
5) okres ważności licencji,
6) pieczęć PZPN wraz z podpisami członków Komisji.
§22
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi odmawia przyznania licencji dla klubu II ligi, jeżeli
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki formalne lub

merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały usunięte mimo
wezwania w wyznaczonym terminie.
2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§23
Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania lub
odmowy przyznania licencji w ciągu 7 dni za potwierdzeniem odbioru.
§24
1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 4 dni od daty otrzymania uchwały z
uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji.
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jej złożenia.
4. Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna.
§25
Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi - może
zawiesić korzystanie z przyznanej licencji w razie:
1. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie
sportowym,
2. odpadnięcia któregokolwiek z warunków przyznania licencji,
3. zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 26.
§26
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie
realizacji procedury licencyjnej Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds.
Licencji Klubowych II ligi - może stosować następujące środki zapobiegawcze i kary, zalecane
przez UEFA:
1. nagana,
2. kara pieniężna w kwocie do 25000 złotych,
3. odjęcie do 4 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim,
4. zakaz transferów,
5. odmowa przyznania lub przedłużenia licencji,
6. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej.
§27
1. Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi może pozbawić klub licencji w razie:
1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego i
upadłościowego,

2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej,
3) w sytuacjach przewidzianych odrębnie w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN,
2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią również
przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być
wydana po zakończeniu tego postępowania - ostateczną decyzją.
3. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.
§28
1. Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi odwołanie
składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN.
2. Decyzja Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN jest ostateczna.
§29
W przypadku gdy Klub II ligi uzyska licencję na grę w tej samej klasie rozgrywkowej w
następnym sezonie piłkarskim, to nie jest wymagane uzyskanie licencji na grę w niższej
klasie rozgrywkowej, do której spadnie po zakończeniu sezonu.
§3 0
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi prowadzi ewidencję nadawanych licencji.
2. Komisja prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznawania lub
przedłużenia licencji oraz jej pozbawianiu.
§31
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§32
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą na sezon 2008/2009 z zastrzeżeniem,
że złożenie pierwszych wniosków i ich rozpatrzenie nastąpi przed dniem 1.07.2008 roku.
Prezes PZPN Michał Listkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN
w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne
Komisja
ds. Licencji Klubowych PZPN
WNIOSEK

o przyznanie licencji dla klubu

(pełna nazwa klubu)
Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN V/80 z dnia 12 kwietnia 2008 roku
wnosimy o nadanie naszemu klubowi licencji na okres od ....................... do ............................
w dyscyplinie piłki nożnej – II liga.
Do wniosku załączamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyciąg z rejestru sądowego lub administracyjnego.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o realizacji zobowiązań podatkowych przez
klub.
Zaświadczenie z Oddziału ZUS o realizacji zobowiązań przez klub.
Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów klubowych.
Deklarację klubu - załącznik nr 2 do ww. Uchwały Zarządu PZPN.
Oświadczenie klubu - załącznik nr 3 do ww. Uchwały Zarządu PZPN.
Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej.
Inne: ..................................................................................................................

Za Zarząd Klubu
1. ……………………….
…………………..……………
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
2. ………………………. ……………………..………….
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)

mp.

Załącznik Nr 2
do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN
w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne

_______________________

_____________ , dnia _______

(pieczęć nagłówkowa klubu)

(miejscowość)
DEKLARACJA
(pełna nazwa klubu)

członek PZPN i ___________________________________________________________
(pełna nazwa związku piłki nożnej)
1. Deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu uprawnionego
do organizowania i prowadzenia samodzielnie współzawodnictwa sportowego w II lidze.
2. Oświadcza, że złożona do PZPN dokumentacja dotycząca uzyskania licencji jest
wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym.

Za Zarząd Klubu
1. ……………………….
…………………..……………
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
2. ………………………. ……………………..………….
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
mp.

Załącznik Nr 3
do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN
w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne
__________________________
(pieczęć Klubu)
OŚWIADCZENIE

(pełna nazwa klubu)
dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów Uchwały nr V/80
Zarządu PZPN z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku w sprawie licencji dla klubów II
ligi piłki nożnej na sezon 2008/2009 i następne
I.

Wykaz osób funkcyjnych:

1. Osoba odpowiadająca za funkcjonowanie personelu klubowego ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… imię, nazwisko, funkcja
2. Osoba odpowiadająca za sprawy finansowo-księgowe ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….imię, nazwisko, funkcja
3. Osoba odpowiadająca za sprawy dotyczące bezpieczeństwa zachowania porządku………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….imię, nazwisko, funkcja
4. Rzecznik prasowy Klubu ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….imię, nazwisko
5. Spiker (Spikerzy)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….imię, nazwisko
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….imię, nazwisko
II. Stan techniczny obiektu sportowego, na którym zespół na stałe rozgrywa
mecze (także wynajętego na podstawie umowy).
1.

Pełna nazwa stadionu i adres obiektu:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.

Liczba indywidualnych miejsc siedzących ogółem ______, w tym:
a) trybunie honorowej/VIP: ____________

b) na trybunie prasowej: ______________
c) w wydzielonym sektorze dla kibiców gości: _________________
3. Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn:
a) ilość______ sztuk,
b) ilość miejsc na każdej z nich _______________
4. Szatnie wyposażone w natryski i ubikacje:
a) dla gości: powierzchnia w m2 ____ , ilość natrysków ___, ilość ubikacji _____,
b) dla gospodarzy: powierzchnia w m2___ , ilość natrysków ___, ilość ubikacji _____,
c) dla sędziów: powierzchnia w m2
5. Pomieszczenia techniczne:
a) pokój dla obserwatora (delegata): _______ m2
b) pokój dla służb medycznych: _______ m2
c) pokój na konferencję prasową: _______ m2
d) pokój na biuro prasowe: _______ m2
6. Obsługa mediów:
a) liczba stanowisk radiowych:_________________________
b) liczba stanowisk dla prasy: _______________________
7. W przypadku korzystania z obiektu na podstawie umowy - w załączeniu kopia tej umowy.
III. Liczba zespołów młodzieżowych zgłoszonych do udziału w regularnych rozgrywkach
prowadzonych przez miejscowy związek piłki nożnej na sezon ____/____ .
1. Zespoły młodzieżowe w wieku 12-19 lat, zgłoszone do rozgrywek:
a)
____________________________________________________________
b)

____________________________________________________________

c)

____________________________________________________________

d)

____________________________________________________________

2. W sytuacji braku zespołów lub niepełnej ich liczby przedstawiamy kopię porozumienia o
współpracy z klubem __________________________________________,
z którego wynika liczba prowadzonych zespołów w wieku 12-19 lat na naszą rzecz:
a)

__________________________________________

b)

__________________________________________

c)

___________________________________________
Za Zarząd Klubu

1. ……………………….
…………………..……………
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
2. ………………………. ……………………..………….
(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
mp.

Za

zgodność

potwierdza

_________________________

_____________________

Wydziału

_____________________
miejscowość, data

Piłki

Nożnej

_______________________

miejscowość, data

Potwierdzenie

Związek

pieczęć imienna, podpis

ds.

Bezpieczeństwa

na

obiektach

piłkarskich

PZPN

_______________________
pieczęć imienna, podpis

