Krok po kroku
Jak wykupić licencję PZSW (dla niestowarzyszonych zawodników)
1.
2.

Przygotuj dane osoby, która chce uzyskać licencje takie jak: Imię, Nazwisko, data urodzenia.
Wejdź na stronę https://pzsw.org/licencje/ i pobierz wniosek na licencje 2021 (dla niestowarzyszonych)

3.
4.

Wpisz: Imię, Nazwisko i datę urodzenia oraz wybierz płeć.
Kolejne rubryki:
• funkcja,
• dyscyplina,
• kategoria,
• klub (wybrać: NIESTOWARZYSZONY),
• województwo (wybieramy takie w którym mieszkamy),
muszą być wybrane z rozwijanej listy! Nie można wpisać nic samemu.
a.

Funkcja:
• Kierownik
wybieramy, gdy osoba nie jest zawodnikiem oraz nie ma kwalifikacji sędziego, trenera ani
instruktora.
• Sędzia
wybieramy, gdy osoba posiada uprawienia sędziego.
• Trener
wybieramy, gdy osoba posiada uprawienia instruktorskie lub trenerskie oraz jest trenerem w klubie.
• Zawodnik
wybieramy, gdy osoba jest zawodnikiem (trenuje/uprawia sporty wrotkarskie)
• Instruktor
wybieramy, gdy osoba posiada uprawienia instruktorskie PZSW.
b. Dyscyplina: deskorolka, freestyle slalom, hokej, inline alpine, jazda agresywna, jazda figurowa, jazda na hulajnodze,
jazda szybka (jeśli nie pasuje żadna z listy prosimy o wybranie zbliżonej dyscypliny).
c. Kategoria: zależna od wieku i dyscypliny. Aby sprawdzić w jakiej kategorii startuje dana osoba wchodzimy na stronę:

https://pzsw.org/wp-content/uploads/2020/12/kategorie_wiekowe_2021.pdf

Sprawdzamy: Dyscyplina

Rocznik urodzenia

Kategoria!

WSZYSTKIE POWYŻSZE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE!
5.
6.

E-mail: wpisujemy swój adres mailowy.
Nr licencji:
• Jeśli pierwszy raz składasz wniosek o licencję to pole zostawiasz PUSTE.
• Jeśli składałeś wniosek we wcześniejszych latach to wpisujesz numer, który wcześniej został już nadany.

7.
8.

Gdy wypełnisz wszystkie pola poprawnie opłata licencyjna wylicza się w ostatniej kolumnie.
Opłatę za licencję (kwota z ostatniej rubryki, w przypadku więcej osób na 1 wniosku, sumujemy kwoty) wykonujemy
przelewem na numer konta:
City Bank nr 24 1030 0019 0109 8530 0038 8467
Polski Związek Sportów Wrotkarkich
ul. Inspektowa 1, pok 109
02-711 Warszawa
Tytuł: Opłata za licencję

9.

Poprawnie wypełniony wniosek (w formacie EXEL, nie przyjmujemy pdf) oraz potwierdzenie przelewu za opłatę licencji
wysyłamy mailowo na adres: licencje@pzsw.org

UWAGA! NIE TWORZYMY FIKCYJNYCH KADR NARODOWYCH. WYKUPIENIE LICENCJI NIE OZNACZA
POWOŁANIA DO KADRY.
DO KADRY NARODOWEJ POWOŁYWANI SĄ ZAWODNICY, KTÓRZY REPREZENTUJA NASZ KRAJ NA ZAWODACH
MIĘDZYNARODOWYCH W NASZYCH DYSCYPLINACH.

