
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Kujawsko-Pomorskiego  Związku  Kolarskiego  w  Toruniu 
w  sprawie  wydawania  licencji  na  2019 rok.  

 
*************************************************** 

 

Wprowadzony  system  centralnego  rejestru  zawodników  i  zawodniczek  uprawiających 
kolarstwo oraz osób im towarzyszących, pozwolił na uporządkowanie spraw organizacyjnych  
i  licencyjnych  w  tej  dyscyplinie  sportu.  

Wprowadzony  druk  plastikowych  licencji , poprawił  ich  trwałość  i estetykę  zarazem.  
Poniżej  podajemy  zasady  składania  wniosków  o  wydanie  licencji , które uwzględniają 
również  obowiazujące  przepisy  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych - RODO. 

  
1. Kujawsko-Pomorski  Związek  Kolarski  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami  wydaje 

licencje  dla  zawodników  i  zawodniczek  kategorii:  

- junior/juniorka – koszt 60 zł,  
- junior młodszy/juniorka  młodsza – koszt 35 zł,  
- młodzik/młodziczka – koszt 25 zł,  

- żak/żakini – koszt 10 zł , 
- dziecięca  MTB (szkółki kolarskie) – koszt 5 zł, 

- masters – koszt 70 zł,   
- cyklosport – koszt 70 zł. 

2. Kujawsko-Pomorski  Związek  Kolarski  wydaje  również  licencje  osobom   

towarzyszącym  sportowcom  w  imprezach  krajowych:  
- dla  funkcji: trener , instruktor , mechanik , masażysta , opiekun  grupy , 

kierownik  grupy , prezes  klubu , organizator  wyścigu , kierowca – koszt 60 zł, 

- dla  funkcji: sędzia  i  sędzia  klasy  okręgowej  – koszt 60 zł, 
- dla  funkcji: sędzia  kandydat – koszt 30 zł.  

3. Dla  uzyskania  licencji  na  rok  2019 , należy:  

 -  ze  strony  K-PZKol  Toruń  pobrać  odpowiedni  „wniosek  o  wydanie  licencji”,  
 -  pobrany  wniosek  należy  wypełnić  czytelnie ( można też  komputerowo,   
    gdyż  jest  on  drukiem  aktywnym ) , wydrukować , podpisać , opieczętować   

    i  jego  „skan”  przesłać  drogą  mailową  na  adres  kpzkol@wp.pl , lub  wysłać   
    pocztą  tradycyjną, 
 -  wraz  ze  „skanem”  wniosku  należy  przesłać  drogą  elektroniczną , zdjęcie  w    

    formacie .jpg  lub  wysłać  pocztą  tradycyjną  wraz  z  wnioskiem  (przesłanie   
    fotografii  nie  dotyczy  osób , które  w  ubiegłym  roku  posiadały  już    
    licencje  plastikowe , ponieważ  znajdują  się  one  w  bazie  systemu.) 
 -  gotówką  w  biurze  K-PZKol lub  przelewem  na  wskazane  we  wniosku  konto  
    bankowe, należy  dokonać  wpłaty, stosownej do rodzaju licencji (wielkość opłat  
    podana w pkt 1 i 2),  
 -  odbiór  licencji  nastąpi  w uzgodnionym  terminie  i  warunkach , nie  później   
    jednak  jak  14 dni  od  daty  złożenia  wniosku.  

4. Zawodniczki  i  zawodników  Szkółek  Kolarskich,  również obowiązuje składanie 
wniosków  o wydanie licencji. 

5. Prosimy  o  składanie  wniosków  tylko  na  aktualnych  drukach.  

Wnioski  zostały  zmodyfikowane  dla  poptrzeb  systemu  UCI  oraz  
dostosowane  do  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych – RODO. 
 

Informacji w zakresie spraw licencyjnych udziela Sekretarz Kolegium Sędziów K-PZKol 
Robert Marszałkowski pod numerem 691 635 533. 
 

Dla  zawodniczek  i  zawodników  kategorii  młodzieżowiec  i  elita, dla  osób  
towarzyszących sportowcom  w  międzynarodowych  imprezach  mistrzowskich  i  dla  

sędziów klasy narodowej i międzynarodowej, licencje wydaje Polski Związek Kolarski.  
 
                                                                                  Kujawsko-Pomorski 

                                                                                           Związek Kolarski w Toruniu 


