Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2017 z dn.27.01.2017 r.
Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji
dla klubów posiadających tylko drużyny młodzieżowe

…………………………………….
/pieczęć klubu/

…………………………………
/Miejscowość, data/

WNIOSEK
O przyznanie licencji na sezon rozgrywkowy …………………………… dla klubu Klasy
………………………………………………………………………………………………..
/pełna nazwa klubu zgodna z zatwierdzonym statutem /
Na podstawie Uchwały Nr 11/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad
przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie wyłącznie w zakresie drużyn
młodzieżowych w związku z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 r. /Dz. U. nr 127 z 15 lipca
2010 r./ - działając z upoważnienia zarządu klubu, wnosimy o nadanie licencji na grę w piłkę
nożną.
Dział I
OŚWIADCZENIE:
Świadomi odpowiedzialności i konsekwencji podania niezgodnych danych ze stanem
faktycznym (§ 2) w/w uchwały Zarządu OZPN oświadczamy:
1.
Uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej i Opolskiego Związku Piłki Nożnej jako
jedynych podmiotów uprawnionych do organizowania i prowadzenia samodzielnie
piłkarskiego współzawodnictwa.
2.
Złożona dokumentacja i podane dane dotyczące uzyskania licencji wypełniona jest
zgodna ze stanem faktycznym.
3.
Klub posiada osobowość prawną na podstawie zatwierdzonego statutu przez
……………………………………………………………… pod nr ………………………,
a klub jest członkiem OZPN w Opolu.
4. Klub korzysta z obiektu sportowego w ……………………………………………….
będącego własnością ………………………………………………………………….
administrowanego przez ………………………………………………………………
na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu ………………… z
………………………………………………………………………………………….
na okres od ………………….. do …………………… (ksero umowa w załączeniu).
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5. Niezwłocznie zawiadomimy Komisję Licencyjną OZPN o wszelkich zmianach
zachodzących na obiekcie a mający wpływ na wymogi licencyjne
z Uchwałą nr II/37 Zarządu PZPN (Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas
niższych) zapis 8.3. Z.01.
6. Przestrzegać będziemy przepisów sportowych uchwał PZPN, OZPN, regulaminów
rozgrywek, aktów prawnych władz państwowych, samorządowych dla stowarzyszeń
oraz w y p e ł n i e n i e w czasie zawodów piłkarskich ustalonych wymogów licencji
zawartych w złożonym przez nas wniosku.

DZIAŁ III KRYTERIA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
.......................................................................................................................................................
/pełna nazwa obiektu i dokładny adres/

Oświadczamy, że zgodnie z § 5 Uchwały nr 10/2017 z dnia27.01.2017 r. Zarządu OZPN
klub p o s i a d a:
- boisko o odpowiednich wymiarach wg ważnej weryfikacji, o długości ………….. m.
szerokości …………… m.
- rodzaj i sposób wydzielenia przejścia dla zawodników, sędziów od szatni na boisko (stałe
lub czasowe na czas zawodów)
…………………………………………………………………………………………………...
/podać rodzaj i sposób wydzielenia przejścia/

- oznakowanie punktu sanitarnego (tablica na zielonym tle biały krzyż)
…………………………………………………………………………………………………...
/podać lokalizację tablicy)

- szatni dla zawodników i sędziów (z łazienkami lub możliwością umycia się pod bieżącą
wodą) ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
- rodzaj toalet dla widzów, sędziów, zawodników (podać rodzaj toalet ich lokalizację itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- nosze sanitarne i noszowych (noszowi winni posiadać kamizelki z białym krzyżem na
zielonym tle)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- regulamin obiektu (boiska, stadionu) tablice informacyjne (podać ich lokalizację na
obiekcie) ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Z upoważnienia Zarządu Klubu:
1. Prezes Klubu - …………………………………………

…………………………

/imię i nazwisko/

/podpis/

2. V-ce Prezes /Sekretarz/ ………………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………
/podpis/

Do kontaktów w sprawach licencji z Komisją Licencyjną OZPN Opole upoważniony
jest
……………………………………………………………………………………….......
/imię i nazwisko dokładny adres – nr telefonów, e-mail/
……………………………………………………………………………………………………………...
Data ………………………………….

.........................................................................................................................
DECYZJA KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH OZPN W OPOLU
Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki nożnej w Opolu, po rozpatrzeniu
Wniosku na swym posiedzeniu w dniu ………… Uchwałą nr ……. z dnia ……....................
Postanowiła – przyznać /nie przyznać- uzasadnić przyczynę odmowy/ licencji dla Klubu
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
jednocześnie po jego rozpatrzeniu wnosi /nie wnosi/ następujące uwagi:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sekretarz
Komisji ds. Licencji Klubowych
OZPN Opole

Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych
OZPN Opole

………………………………….

…………………………………

,

,

