LICENCJE MWZKOL 2017
Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z 16.12.2016 r.
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski wydaje następujące licencje:
(http://www.pzkol.pl/img/68/Oplaty_2017.pdf)
 Licencje zawodników
o Żak - 5 zł
o Młodzik , Młodziczka - 20 zł
o Junior Młodszy , Juniorka Młodsza - 30 zł
o Junior , Juniorka - 50 zł
o Cyklosport - 50 zł
o Masters - 50 zł
 Licencje dla osób towarzyszących w imprezach krajowych
o Trener, Dyrektor sportowy, Kierownik ekipy, Mechanik i inne - 60 zł
o Sędzia „S”, Sędzia klasy okręgowej - 60 zł
Dla pozostałych kategorii zawodniczek i zawodników (Elita i Orlik) oraz dla osób
towarzyszących sportowcom w imprezach międzynarodowych, licencje wydaje Polski
Związek Kolarski w Pruszkowie.
Licencje dla osób zrzeszonych w klubach będą wyrabiane po opłaceniu składki
członkowskiej na 2017 rok oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej na konto MWZKol.
W 2017 roku, w związku ze zmianą systemu wystawiania licencji przez UCI, każdy zawodnik
będzie miał od tego roku nadawany indywidualny kod UCI ID (w zamian za znikające kody
UCI )

ABY UZYSKAĆ LICENCJĘ MWZKOL NA ROK 2017, NALEŻY:








ze strony MWZKol pobrać odpowiedni wniosek o wydanie licencji 2017
oryginał wniosku o wydanie licencji na 2017 rok, musi być czytelnie wypełniony,
potwierdzony przez klub, podpisany na obu stronach przez wnioskodawcę
(zawodnika) oraz w przypadku zawodników poniżej 18 roku życia – podpisany w
wyznaczonym miejscu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
prosimy o czytelne wypełnienie (imię, nazwisko, adres - dane będą umieszczane na
licencji). Niestowarzyszeni składają wniosek bez potwierdzenia klubu.
w celu uproszczenia procedury na adres mailowy <licencje.mwzkol@op.pl> prosimy
przesyłać:
o zeskanowany, czytelnie wypełniony, podpisany, podstemplowany wniosek
o zdjęcie do licencji (paszportowe), kolorowe, w formacie .jpg
o oraz potwierdzenie dokonania opłaty za licencję
na konto MWZKol - 27 1240 1095 1111 0010 7079 7061
Jeśli licencja ma być odesłana pocztą to przy wpłacie proszę uwzględnić dodatkowo
koszty przesyłki:
o 6,90 zł koszt przesyłki poleconej priorytetowej lub
o 5,30 zł koszt przesyłki poleconej ekonomicznej










w przypadku zawodnika zmieniającego klub, konieczne jest dołączenie oświadczenia
o rozliczeniu z powierzonego sprzętu i zobowiązań finansowych w byłym klubie,
podpisane przez zawodnika, opiekuna oraz osobę uprawnioną do reprezentowania
dotychczasowego klubu
zdjęcie oraz dane osobowe są konieczne do wygenerowania kodu UCI ID, który
pozwoli na wydrukowanie bądź wypisanie licencji
odbiór bądź wysyłka licencji, nastąpi w uzgodnionym terminie , najpóźniej w ciągu 14
dni od daty złożenia wniosku
w przypadku wydawanie licencji w trybie pilnym o płata zostanie powiększona o 50%.
opłata za wydanie duplikatu wynosi 50% wartości oryginału.
wnioski bez dołączonej kopii przelewu opłaty za licencję oraz niekompletne nie będą
rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych
wszelkie dodatkowe pytania w zakresie spraw licencyjnych prosimy kierować na
adres <licencje.mwzkol@op.pl> bądź telefonicznie pod numerem 502 247 292
(trener-koordynator)

Mazowiecko-Warszawski
Związek Kolarski
w Warszawie

