Regulamin uczestnictwa w szkoleniach sędziów
organizowanych przez CKS PZLA

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Organizatorze szkolenia” to:
za Organizatora szkolenia uważa się Centralne Kolegium Sędziów PZLA
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Uczestniku szkolenia”, to:
za Uczestnika szkolenia uznaje się sędziego lekkoatletycznego,
legitymującego się ważną licencją sędziego PZLA, który w wymaganym
terminie oraz w wymaganej formie został zgłoszony do udziału w szkoleniu.
3. Organizator określa termin oraz formułę przyjmowania zgłoszeń do udziału
w szkoleniu organizowanym przez CKS PZLA.
4. W przypadku organizacji szkoleń przez CKS PZLA niezbędna jest pisemna
akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem, które powinny być
przekazane do Organizatora we wskazanej przez Organizatora formie
(skan wydrukowanego i podpisanego dokumentu przesłany na wskazany
adres mailowy, wydrukowane i podpisany dokument wysłany pocztą
tradycyjną
na wskazany adres) i we wskazanym terminie.
5. W przypadku, gdy Organizator szkolenia ustali termin potwierdzeń
uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik szkolenia jest zobowiązany dokonać
potwierdzenia uczestnictwa w wymagany sposób.
Osoby, które nie potwierdzą udziału w szkoleniu będą skreślane z listy
uczestników szkolenia CKS PZLA.
6. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu w terminie
późniejszym niż wskazany przez Organizatora, zostanie obciążony pełnymi
kosztami rezerwacji jednego miejsca szkoleniowego (dot. zakwaterowania
i wyżywienia) oraz procentowej opłacie za uczestnictwo jednej osoby
w najmie sali i poczęstunkach w ramach przerw.
Faktura zostanie wystawiona przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
7. W przypadku braku uregulowania zobowiązania w wyznaczonym terminie,
CKS PZLA nie będzie akceptować zgłoszenia takiej osoby na organizowane
szkolenia przez okres 24 miesięcy od wskazanego terminu płatności.
8. Organizatorowi przysługuje prawo zwolnienia od kosztów, o których mowa
w ust. 6 w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pisemne uzasadnienie
należy przesłać mailowo, w ciągu 3 dni od zakończenia szkolenia na adres:
filip.moterski@ckspzla.pl
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
9. Uczestnik szkolenia akceptuje „Zasady rozliczania kosztów dojazdu
na zebrania i szkolenia CKS PZLA”, stanowiący integralny załącznik
do niniejszego Regulaminu, który stanowi podstawę do wypłaty zwrotu
kosztów dojazdów Uczestników na szkolenia Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania grupy sędziów,
której przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, zgodnych
z „Zasadami rozliczania kosztów dojazdu na zebrania i szkolenia CKS PZLA”.
Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Prezydium
CKS PZLA.
1.
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Załącznik 1
ZASADY ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU
NA ZEBRANIA I SZKOLENIA CKS PZLA
1.

Rozliczenia dokonywane są na podstawie biletów TLK, IC 2 klasa do kwoty biletu weekendowego typu: „Razem w Polskę Komfort z PKP Intercity
i PolRegio” z miejscówkami w pociągach EIP „Pendolino”, czyli do kwoty 209 zł.
Informacje o biletach weekendowych znajdują się w linkach:
§
https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-krajowe/razem-wpolske/
§
https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/biletyweekendowe.html

2.

Bilety na pociąg bądź autobus, których suma przekracza ww. kwotę
(209 zł w obie strony) nie będą rozliczane. W takim przypadku otrzymuje się
zwrot na podstawie taryfowej przejazdów pociągami PKP TLK 2 klasa.
Tabela jest dostępna w linku:
https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Cennik/Cennik%20usług%20od%209%2
0listopada%202018%20r..pdf
Uwaga: indywidualne bilety na przejazd pociągami typu „Pendolino”, zakupione
poza ofertami wskazanymi w ust. 1 niniejszego załącznika, nie będą rozliczane.
Rozliczenie biletów typu: „Bilet Weekendowy klasa 2” albo „Bilet Weekendowy
MAX klasa 2” lub „Razem w Polskę Komfort z PKP Intercity i PolRegio”

3.

nie przysługuje osobom, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości
mniejszej niż 125 km od miejsca szkolenia bądź zebrania.
4.
5.

6.

W przypadku braku biletów rozliczenie następuje na podstawie tabeli taryfowej
przejazdów pociągami PKP TLK 2 klasa.
Dokonując rozliczenia dojazdu, bilet powinien zostać BEZWZGLĘDNIE
pozostawiony u osoby dokonującej rozliczenia ze strony CKS PZLA, a w przypadku
braku możliwości pozostawienia biletów należy przesłać je listownie na adres:
Dział Sportowo-Techniczny PZLA
CKS PZLA
ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa
Należy pamiętać, że numery biletów są dodatkowo weryfikowane przez system
celem sprawdzenia czy nie zostały wycofane (zwrócone).
Skany i kserokopie biletów nie będą uznawane za bilet i będą podlegać
BEZWZGLĘDNEMU ODRZUCENIU podczas rozliczenia dojazdu.
W celu ułatwienia rozliczenia, CKS PZLA sugeruje zakup biletu internetowego
zamiast biletu zakupionego w kasie (bilet internetowy stanowiący dokument
elektroniczny może zostać przesłany mailem).

§

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w
szkoleniach sędziów organizowanych przez CKS PZLA

§

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Zasady rozliczenia kosztów
dojazdu na zebrania i szkolenia CKS PZLA

Nazwa i miejsce szkolenia: ____________________________________

_________________________________
Data akceptacji dokumentu, czytelny podpis
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