Karta reprezentanta i trenera
kadry narodowej w zapasach
§ 1.
Cel Karty
Celem Karty jest określenie praw i obowiązków Zawodnika oraz Trenera kadry narodowej
w zapasach.
§ 2.
Definicje
Pojęcia użyte Karcie mają niżesz wskazane znaczenie:
a) „Zawodnik” – osoba uprawiająca co najmniej jedną z konkurencji zapaśniczych,
posiadająca licencję, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowych organizowanym lub prowadzonym przez PZZ, członek Kadry;
b) „Karta” – niniejszy dokument;
c) "Kadra” - grupa zawodników zakwalifikowani jako kandydaci do składu reprezentacji
Polski w zapasach;
d) „Trener” – trener Kadry dla co najmniej jednej z konkurencji zapaśniczych;
e) „PZZ” – Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67 m.
73, 00-871 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000026967 o numerze NIP 526-12-86-191.
§ 3.
Zobowiązania Zawodnika
Zawodnik zobowiązuje się do:
a) dbania o barwy i godło państwowe;
b) postępowania zgodnie z zasadami koleżeństwa;
c) aktywnego udziału w treningach, zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach
diagnostycznych itp. wyznaczonych przez PZZ;
d) ambitnej walki w zawodach sportowych;
e) dążenia do osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
f) przestrzegania przepisów antydopingowych;
g) ciągłego podnoszenia swoich umiejętności związanych z zapasami;
h) przestrzegania zasad zapasów, w tym polskich przepisów oraz przepisów światowych
organizacji zapaśniczych (UWW);
i) przestrzegania wytycznych organizacyjno-technicznych przekazanych przez Trenera;
j) współpracy ze sztabem szkoleniowym (tj. m.in. trenerem, dietetykiem, lekarzem i
fizjoterapeutą) wyznaczonym przez PZZ;
k) lojalności wobec PZZ;
l) prowadzenia zdrowego trybu życia, w tym unikania używek, alkoholu, palenia
papierosów itp.
m) niezażywania narkotyków i innych substancji psychotropowych.

§ 4.
Zobowiązania Trenera
Trener zobowiązuje się do:
a) dbania o barwy i godło państwowe;
b) dbania o interes i rozwój Zawodników;
c) postępowania zgodnie z zasadami koleżeństwa;
d) ciągłego podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji związanych z trenowaniem
zapasów.
§ 5.
Strój narodowy
1. Zawodnik oraz Trener zobowiązani są do występowania w oficjalnych strojach Kadry
przy podejmowania wszelkich czynności związanych z ich udziałem w Kadrze.
2. W szczególności Trener oraz Zawodnik zobowiązani się do występowania w
oficjalnych strojach Kadry podczas:
a) udzielania wywiadów czy innego kontaktu z mediami pozostających w związku z
Kadrą;
b) podczas zawodów, w których biorą udział Zawodnicy;
c) podczas zgrupowań i innych wyjazdów, spotkań Kadry od momentu zbiórki Kadry
do momentu zakończenia wyjazdu związanego z działalnością Kadry;
d) podczas innych wydarzeń wskazanych przez PZZ.
3. W skład oficjalnego stroju Zawodnika Kadry wchodzi:
a) dres reprezentacyjny;
b) dres treningowy;
c) trykot;
d) odzież treningowa;
e) torba;
f) kurtka.
4. W skład oficjalnego stroju Trenera Kadry wchodzi:
a) dres reprezentacyjny;
b) dres treningowy;
c) odzież treningowa;
d) torba;
e) kurtka.
5. Przedmioty, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej są dostarczane przez PZZ.
6. Zawodnik oraz Trener zobowiązani są do dbania o estetykę oficjalnego stroju Kadry, w
szczególności powinni zwrócić uwagę czy strój jest schludny.
§ 6.
Dobre imię
1. Trener oraz Zawodnik zobowiązani są do dbania o dobre imię PZZ, innych
Zawodników, Trenerów oraz innych osób związanych ze środowiskiem zapasów.

2. Trener oraz Zawodnik zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania działań
zmierzających do naruszenia dóbr osobistych innych osób związanych z zapasami.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów między Zawodnikami, Trenerami czy
PZZ będą one rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
4. Zawodnik oraz Trener zobowiązani są do zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości
Sekretarzowi Generalnemu PZZ bez zbędnej zwłoki.
§ 7.
Propagowanie dyscypliny
1. Zawodnik oraz Trener zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu
propagowanie rozwoju zapasów w kraju i za granicą.
2. Zawodnik oraz Trener powinni podejmować działania zmierzające do wzrostu
świadomości osób trzecich o zapasach.
§ 8.
Zasady etyki
1. Zawodnik oraz Trener zobowiązują się do postępowania w sposób zgodny z zasadami
etyki oraz propagowania zasad fair play.
2. Zawodnik w szczególności nie może:
a) narażać na szwank dobrego imienia PZZ;
b) propagować nienawiści na jakimkolwiek tle, w tym rasowym, etnicznym czy
narodowościowym;
c) wyrażać się w sposób powszechnie uważany za obraźliwy;
d) zachowywać się nielojalnie w stosunku do Trenerów oraz PZZ.
3. Trener w szczególności nie może:
a) narażać na szwank dobrego imienia PZZ;
b) propagować nienawiści na jakimkolwiek tle, w tym rasowym, etnicznym czy
narodowościowym;
c) wyrażać się w sposób powszechnie uważany za obraźliwy.
§ 9.
Wykorzystanie wizerunku Zawodnika
1. Zawodnik udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji
kraju PZZ, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów
gospodarczych. Niniejszym Zawodnik wyraża taką zgodę.
2. PZZ jest uprawniony do zawierania z podmiotami trzecimi (tj. sponsorami) umów, na
mocy których będzie mógł on dysponować wizerunkiem Zawodnika w stroju
reprezentacji kraju na wyłączność.
3. PZZ jest uprawniony do udzielania podmiotom trzecim licencji, upoważnień, zezwoleń,
zgód, itp. na wykorzystywanie wizerunków Zawodnika w zakresie określonym w Karcie.
4. Zgoda Zawodnika na wykorzystanie wizerunku jest udzielona w najszerszym możliwym
zakresie.
5. Zawodnik zobowiązuje się do współpracy z PZZ w celu przygotowania materiałów
potrzebnych do komercyjnego wykorzystania jego wizerunku.

6. Zawodnik nie może udostępniać osobom trzecim swojego wizerunku w stroju
reprezentacji bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody PZZ.
7. Zawodnik obowiązany jest do pozyskania uprzedniej zgody PZZ na zawarcie umowy
ze sponsorem indywidualnym.
§ 10.
Zakres wykorzystania wizerunku Zawodnika
PZZ jest uprawniony do korzystania z wizerunku Zawodnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 Karty
do swoich celów gospodarczych w szczególności następującym zakresie:
a) bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych tj. na obszarze całego świata;
b) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych;
c) we wszelkich działaniach mających na celu informowanie, prezentację, promocję,
reklamę, realizację celów marketingowych lub innych celów gospodarczych PZZ;
d) na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przyjęcia Karty lub mogących
powstać w przyszłości, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
i.
utrwalenie wizerunku wszelkimi technikami, niezależnie od standardu, systemu lub
formatu, w szczególności utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań video lub audio,
zapisów w formie cyfrowej;
ii.
zwielokrotnianie utrwalonego wizerunku przy użyciu wszelkich technik, niezależnie
od standardu, systemu lub formatu, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności
za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu
magnetycznego lub technik cyfrowych;
iii.
wprowadzanie do obrotu, w tym do sieci Internet, użyczanie lub najem oryginałów
lub egzemplarzy przedmiotów lub innych nośników zawierających utrwalony
wizerunek, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych lub marketingowych;
iv.
wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla
potrzeb ich eksploatacji, umieszczenie w sieci Internet oraz w sieciach
wewnętrznych typu intranet;
v.
rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku, w inny sposób niż określony w pkt iii. iv. powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie (w szczególności nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od
standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity) lub
reemitowanie (w szczególności poprzez retransmisję przewodową lub
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za
pośrednictwem satelity), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 11.
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Zawodnik oraz Trener są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji dotyczących funkcjonowania Kadry oraz PZZ, o których dowiedzieli się w
związku z udziałem w Kadrze.

2. Zawodnik oraz Trener zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich
informacji dotyczących struktury i zasad funkcjonowania PZZ, ujawnionych im w
sposób zamierzony lub niezamierzony bezpośrednio lub pośrednio w związku z ich
udziałem w Kadrze (dalej „Informacje Poufne”).
3. Informacje Poufne nie dotyczą informacji, które:
a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej
wiadomości bez naruszenia postanowień Karty;
b) zostały przekazane Zawodnikowi oraz Trenerowi przez osobę trzecią, bez
naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu;
c) zostaną ujawnione po uprzedniej zgodzie PZZ.
4. Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla
potrzeb Kadry, Zawodnikowi oraz Trenerowi nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody
PZZ przekazywać ani udostępniać osobom trzecim Informacji Poufnych.

§ 12.
Postanowienia końcowe
W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad sprawa będzie kierowana do Komisji
Dyscyplinarnej PZZ.

Karta została przyjęta na mocy Uchwały nr 212 z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Załączniki
Klauzula informacyjna

