Kraków 28.05.2015

Do Zawodników Kadr Narodowych PZN, Trenerów,
osób współpracujących oraz Klubów Sportowych
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego uprzejmie przypomina o obowiązku przestrzegania postanowień Statutu oraz
obowiązujących regulaminów PZN. Regulamin ustanawiający zasady wykorzystywania powierzchni reklamowych przekazanych
zawodnikom, trenerom i klubom sportowym, zatwierdzony został uchwałą Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego nr
U/02/Z/10/15 z dnia 14.05.2015 r.
W imieniu Zarządu PZN przypominamy, że Polski Związek Narciarski z tytułu zawieranych umów między Związkiem a
Sponsorem Związku zobowiązany jest do szeregu świadczeń wzajemnych na rzecz Sponsora Związku. Każda podpisana umowa
między Związkiem a Sponsorem Związku określa zasady wynagrodzenia, rozmieszczenia i wyglądu reklam, a także inne prawa i
obowiązki stron związane z realizacją umowy.
Jednym z istotnych postanowień, które zawarte jest w każdej umowie sponsorskiej jest obowiązek noszenia przez
Zawodników, Trenerów i osoby współpracujące strojów reprezentacyjnych dostarczonych przez Związek ze wszystkimi aktualnymi
znakami reklamowymi Sponsorów Związku. Obowiązek noszenia strojów realizowany musi być w trakcie dojazdu, trwania i
powrotu z zawodów sportowych, podczas konferencji prasowych, oficjalnych imprez organizowanych przez PZN a także treningów
realizowanych pomiędzy zgrupowaniami.
W przypadku gdy w/w osoby nie będą wywiązywać się z obowiązku noszenia strojów a PZN zostanie pociągnięty m.in. z
tego tytułu do odpowiedzialności finansowej obciążony przez Sponsora karą umowną, kwotą przypadającą do zapłaty z tytułu
naruszenia postanowień umowy ze Sponsorem Związku obciążona będzie ta osoba, która naruszyła niniejszy obowiązek.
Przypominamy także o obowiązku wykupywania na sezon 2015/2016 powierzchni reklamowych przez Kluby Sportowe,
Zawodników oraz Trenerów i osoby współpracujące posiadające swoich sponsorów indywidualnych , zgodnie z obowiązującymi
regulaminami. Brak opłat może spowodować odebranie (uchwałą Zarządu PZN) praw do tej powierzchni reklamowej z
poinformowaniem sponsora indywidualnego.
Wobec powyższego, Zarząd PZN wyraża nadzieję, że konieczność realizacji obowiązków wymienionych powyżej spotka
się ze zrozumieniem i aprobatą.
W imieniu Zarządu
Polskiego Związku Narciarskiego
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