Załącznik nr 1
do Uchwały II/71 z dnia 20 lutego 2013 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji klubowych dla klubów występujących w PLF
w sezonie 2013/2014 i następnych

Komisja ds. licencji klubowych
Polskiego Związku Piłki Nożnej

WNIOSEK
O PRZYZNANIE LICENCJI DLA KLUBU

................................................................................................................................................
.......
(pełna nazwa klubu)

Na podstawie przepisów Uchwały z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji
klubowych dla klubów PLF w sezonie 2013/2014 i następnych wnosimy o nadanie naszemu
klubowi licencji na sezon 2013/2014 w dyscyplinie futsal.
Do wniosku załączamy:
• Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz – wystawione nie później
niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
• Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej
o przyjęciu
klubu w poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,
• Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań
podatkowych – wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów
licencyjnych – dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy,
• Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez
klub składek na ubezpieczenie społeczne i innych zobowiązań – wystawione nie później niż
3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych – dla klubów występujących w
rozgrywkach ekstraklasy,
• Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dla klubów występujących w I i II lidze.
• Oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku
Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
• Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce
przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,
• Oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji finansowej, zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi,
• Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,
• Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt
do rozgrywek
Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty w wysokości
150 zł. płatnej na konto wojewódzkiego związku przeprowadzającego weryfikację.

• Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, potwierdzenie zgłoszenia drużyny U-18 lub U-20
do rozgrywek młodzieżowych mistrzostw Polski,
• Pisemna deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:
• Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. jako jedynego podmiotu uprawnionego
do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,
• Uznania PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek
o mistrzostwo I i II ligi
PLF,
• c. prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Komisji ds.
licencji
klubowych PZPN,
• Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik
nr 3,
• Kopie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej,
• Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej
do rozgrywek II
ligi PLF w wysokości 100 zł.
• Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.

Za Zarząd Klubu:
...........................................................
.....................................................

