
Katowice, 29.05.2012 r. 

KOMUNIKAT NR 320/2011/2012 
Dotyczący składania dokumentacji 
oraz opłat na sezon  2012/2013 

Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach informuje, Ŝe: 
Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach ligowych naleŜy składać na obowiązujących drukach w terminie 
ostatecznym do dn. 15 czerwca 2012r. wraz z dokonaniem następujących opłat: 

a. II liga kobiet i męŜczyzn – 600 zł 
b. III liga kobiet i męŜczyzn – 400 zł 
c. Liga Okręgowa – 300 zł 
d. Liga Terenowa – 200 zł 
e. Liga Amatorów i Weteranów: I liga  – 150 zł 

                                                 II liga – 120 zł 
                                                 III liga – 100 zł  

2. Opłaty za udział w rozgrywkach pucharowych 
Puchar Polski na szczeblu Województwa Śląskiego 

 Ekstraklasa –  30 zł 
 I liga  –  30 zł 
 II liga  –  20 zł 
 III liga  –  20 zł 
 Pozostałe  –  10 zł 
 Liga Juniorów eliminacje –  30 zł od jednej druŜyny  
                                finały                 -                        50 zł od jednej druŜyny   
3. Opłat ubezpieczeniowych NNW naleŜy dokonać w terminie do dn. 15 czerwca 2012r.  w kwocie 50 zł 

od zgłaszanego klubu. 
4. Wniosek o wydanie licencji klubowej PZTS na sezon 2012/2013 naleŜy złoŜyć w terminie  

do dn. 15 czerwca 2012r. wraz z dokonaniem opłaty w kwocie 100 zł. 
5. Wniosek o wydanie licencji klubowej wraz z załącznikami naleŜy składać w terminie ostatecznym do 

dn. 29 czerwca 2012r.  wraz z dokonaniem opłat w kwotach: 

• Licencja młodzieŜowa (ur. 1995 i młodsi) – 25 zł 

• Licencja seniorska (ur. 1994 i starsi) – 30 zł 

• Licencja zawodnika niestowarzyszonego – 35 zł 

• NNW zawodnika niestowarzyszonego – 5 zł 
6. Kluby, które obok nazwy statutowej będą uŜywać nazwy sponsora wpłacają dodatkowo kwotę 200 

złotych na rzecz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie do dn. 29 czerwca 2012r.. 
7. Dokumentacje składaną w Związku naleŜy wypełniać pismem czytelnym, technicznym lub 

komputerowo, przy czym dane adresowe i daty urodzenia zgłaszanych zawodniczek i zawodników 
naleŜy odpisać z dokumentów przez nich posiadanych. W przypadku nowo zgłaszanych zawodników i 
zawodniczek naleŜy wypełnić wszystkie rubryki dotyczące dokładnych danych, daty ur. i miejsca 
zamieszkania (dokumentacja wypełniona nieczytelnie będzie zwracana). 

8. Kluby, które dotychczas nie były członkami Śl.Z.T.S. i pragną uczestniczyć w rozgrywkach 
sezonu 2012/2013 są zobowiązane do wypełnienia Deklaracji Przystąpienia do Śl.Z.T.S. i 
dokonania opłaty członkowskiej w wysokości 100zł oraz złoŜenia jako załączników aktualnego 
odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego rejestru stowarzyszenia) w terminie do dn. 
15 czerwca 2012r.  

9. Wszelkie dokumenty naleŜy składać bezpośrednio w biurze Związku od poniedziałku do piątku w godz. 
10 – 16 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
W przypadku przesłania dokumentacji listem, opłat naleŜy dokonać przelewem na konto 

Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 
z dopiskiem na przelewie/przekazie „licencje sportowe”, „licencja klubowa”, „rozgrywki ligowe”, 
„rozgrywki pucharowe”,  „ubezpieczenie NNW” za sezon 2012/2013. 

10. Obowiązujące druki będą do pobrania ze strony www.slzts.pl – zakładka „Dokumenty – Druki”. 
Kierownik Biura Śl.Z.T.S. 

/-/Jan Kaczyński 
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KLUBOWA KARTA EWIDENCYJNA 2012/2013 

 
1.Statutowa nazwa klubu ……………………..…………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.Dokładny adres siedziby klubu…………………………………………………………....…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
3.NIP:…………………………………………………………………………………………..…………………. 
4. Gmina: …………………………………….. 5.Powiat:…………………………………….…………………. 
6.Nr w rejestrze stowarzyszeń i nazwa organu rejestracyjnego:……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
7.Nazwa obiektu i dokładny adres rozgrywania meczy ligowych:………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
8.Nazwisko, imię i dokładny adres do wysyłania korespondencji………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
9.Osoby odpowiedzialne za tenis stołowy w klubie /adres, telefon, fax, e-mail/ 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
10.Wykaz kadry trenersko-instruktorskiej /podać adres, telefon oraz jaką prowadzi kategorię wiekową/ 
…………………………………………………………………………….………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
11.Łączna ilość zawodników trenujących w klubie …………. w tym z licencjami …………………………. 
 
12.Wyszczególnienie druŜyn zgłaszanych do rozgrywek ligowych w sezonie 2012/2013 
 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
………………………………………………  ………………………………………………. 
 
13.Ilość druŜyn zgłaszanych do rozgrywek Pucharu Polski /prawo startu maj ą po 2 druŜyny klubowe/: 
męŜczyźni:…………………………kobiety:……………..…………………. 
14.Ilość druŜyn zgłaszanych do  Liga Juniorów i Juniorek (ur. 1995 i młodsi):  
Chłopcy……………………………. Dziewczęta………………………………………… 
15.Dodatkowa nazwa sponsora /odpłatność 200 zł/ uŜywana w rozgrywkach ligowych ………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………...  
 
 
 ………………………. ………………………… 
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/nr kodu pocztowego, miejscowość, ulica, nr domu 

/miejscowość i data/ 

/pieczęć klubu/ /Pieczęć i podpis osoby odp/ 

/wypełnia Śl.Z.T.S./ 

a. męŜczyźni b. kobiety 



 
WNIOSEK 

o przyznanie licencji dla klubu w sezonie  2012/2013 

1. Dane o klubie sportowym: 
Pełna nazwa klubu: 

 

Kod pocztowy oraz poczta: Adres, numer budynku i lokalu: Województwo: 

   

Numery telefonów i faksu NIP Adres poczty e-mail: 
Tel. 

  
Faks. 

2. Rejestracja klubu sportowego: 
Forma działalności klubu /stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, spółka sportowa/: 

 

Numer rejestru: Organ rejestruj ący: 

  

3. Zobowiązania klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego, Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego oraz międzynarodowych organizacji tenisa 
stołowego. 

OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    

W imieniu klubu sportowego składającego wniosek oświadczam, Ŝe znane są nam statut i regulaminy Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego, Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego oraz międzynarodowych organizacji tenisa stołowego i 

zobowiązujemy się do ich przestrzegania we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym pod auspicjami Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego i Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego, w których będzie uczestniczył nasz klub, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

…........................…………………………………....................... 
/podpis lub podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń/ 

Nazwisko i imię osoby upowaŜnionej do 
reprezentowania klubu zgodnie z dokumentami 
rejestrowymi 

Funkcja Podpis 

1.   

2.   

……………………………..
. 

/data/ 
Załączniki: 

1. Odpis statutu lub umowy spółki – w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna lub „OŚWIADCZENIE” zgodne 
z zał. Nr 3 do REGULAMINU NADAWANIA LICENCJI KLUBOWEJ. 

2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu 
sportowego lub „OŚWIADCZENIE” zgodne z zał. Nr 3 do REGULAMINU NADAWANIA LICENCJI KLUBOWEJ. 

3. Kopia dowodu wpłaty za nadanie licencji klubowej. 

…........................…………………………………....................... 
/podpis przedstawiciela WZTS przyjmującego ww. załączniki/ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

……………………….                                                                    …………………………. 
  /pieczęć klubu/                                                                                                          /miejscowość i data/ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 

My niŜej podpisani, działając w imieniu (pełna nazwa klubu) ………............................... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

oświadczamy, Ŝe statut klubu ……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego rejestru) dołączone do wniosku z dnia 

 

/podać datę złoŜenia poprzedniego wniosku wraz z pełną dokumentacją/  …………………………………………….. 

 

o przyznanie licencji dla wyŜej wymienionego klubu w sezonie 2012/2013 nie uległy zmianie. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

/podpisy osób uprawnionych statutowo do reprezentowania klubu wraz z imiennymi pieczątkami/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
………………………………………… ………………………… 
 
 
……………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 Oświadczam, Ŝe nie mam Ŝadnych zobowiązań wobec dotychczas reprezentowanego 

klubu…………………………………………………………………………………………….. 

oraz informuję, Ŝe wyŜej wymieniony klub został powiadomiony o zaprzestaniu jego dalszego 

reprezentowania przez moją osobą. 

 Jednocześnie proszę o potwierdzenie mojego zgłoszenia do klubu  

………………………………………………………………………………………………….., 

który zobowiązuję się reprezentować w sezonie ……………/…………….. na zasadzie 

TRANSFER / WYPOśYCZENIE 

 
…………………………………… 

 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko i imię zawodnika lub zawodniczki Miejscowość i data 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

Podpis rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku niepełnoletności osoby składającej oświadczenie 

Nr kodu, adres 



 

 

Wniosek zmieniających barwy klubowe  
na sezon 2012/2013 

 
 

 
1. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia:……………………………………. 3. Adres zamieszkania: …………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................................................... 

4. Dotychczasowa przynaleŜność klubowa: ………………………………………………………………………... 

5. Nazwa nowego klubu: …………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, Ŝe nie została podpisana nowa umowa – kontrakt i zgłoszenie do innego klubu. 

 

W przypadku jeŜeli zawodnik lub zawodniczka występuje do PZTS z wnioskiem o umieszczenie go na liście 

transferowej naleŜy postąpić zgodnie z Regulaminem Zmian PrzynaleŜności Klubowych PZTS. 

 
 
 

…………………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej wniosek 

 

 

 

………………………………………..……………………………………………….. 
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

w przypadku niepełnoletności osoby składającej wniosek 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Akceptacja Śl.Z.T.S. 

 
Termin składania wniosku upływa z dniem 29.06.2012r. 
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/nr kodu/ 



WNIOSEK  o wydanie licencji  na sezon 2012/2013 dla nw. zawodników/zawodniczek 
 
Klub Sportowy:     ............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

............................................................  ................................................................   ............................................................. 
(pieczątka Klubu)                                                                           (pieczątka WZTS i podpis przyjmującego załączniki)      (Prezes Klubu) 

Lp. Nazwisko i imię Narodowość 
(dotyczy 
zawod. 
zagr.) 

Data urodzenia 
dzień/miesiąc/rok 

Miejsce zamieszkania 
kod pocztowy / miejscowość / ulica / nr 

(wypełnić szczegółowo kaŜdą pozycję) 

Dotychczasowa 
przynaleŜność klubowa 

Podpis  
osoby 

uprawnionej 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
Załączniki które obowiązkowo powinny być dołączone: 
1. Oświadczenie zawodnika lub zawodniczki (w przypadku zmiany 

barw klubowych). 
2. Kopia dowodu wpłaty za transfer – na rzecz PZTS i klubu. 
3. Kopia dowodu opłaty naleŜności za licencje. 

4. Dane adresowe naleŜy bezwzględnie wypełnić w kaŜdym 
przypadku ze względu na aktualizację danych. 

Uwaga! Brak podpisu osoby uprawnionej (w przypadku osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego) oznacza Ŝe oświadczenie 

reprezentowania klubu, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu wydane przez 

lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego znajduje się w aktach klubowych, a osoba podpisująca wniosek 

ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe z tego tytułu.  

W przypadku nowo zgłaszanego zawodnika lub zawodniczki kserokopie zaświadczenia lekarskiego oraz pisemną zgodę 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna (w przypadku os. niepełnoletniej) naleŜy dostarczyć do WZTS. 



NIESTOWARZYSZENI – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

WNIOSEK 
o wydanie licencji  na sezon 2012/2013 dla nw. zawodników/zawodniczek 

 

............................................................... 
(pieczątka WZTS i podpis przyjmującego ) 

 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Narodowość 
(dotyczy 

zawod. zagr.) 

Data urodzenia 
dzień/miesiąc/rok 

Miejsce zamieszkania 
kod pocztowy / miejscowość / ulica / nr 

(wypełnić szczegółowo kaŜdą pozycję) 

Dotychczasowa 
przynaleŜność klubowa  

Podpis  osoby 
uprawnionej 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Uwaga! Podpis osoby uprawnionej oznacza, Ŝe jest ona w posiadaniu waŜnego zaświadczenia lekarskiego, 

dotyczącego braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu, wydanego przez lekarza uprawnionego do 

orzecznictwa sportowo – lekarskiego.  

Za brak powyŜszego, osoba uprawniona ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe z tego tytułu. 

W przypadku osoby niepełnoletniej , podpis zobowiązany jest złoŜyć przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

prawny, a w przypadku osoby niepełnoletniej , zgłoszonej po raz pierwszy - kserokopię zaświadczenia 

lekarskiego  - naleŜy przesłać do WZTS. 



 

 

 

 
 

DEKLARACJA 
przystąpienia do Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

w Katowicach 
 
 

1. Statutowa nazwa klubu: 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

2. Adres siedziby klubu: ………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Gmina:………………………………………. 4. Powiat: ……………………………… 
 

5. Numer i nazwa rejestru stowarzyszenia (KRS)………………………............................ 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
6. NIP: …………………………………………. 7. REGON: …………………………… 

 
8. Dokładny adres korespondencyjny: …………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Telefon: …………………. 10. FAX: ………………… 11. E-MAIL:………………. 

 
 
 
 
……………………  ……………..   …………………………………… 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
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Numer kodu, miejscowość, ulica 

miejscowość data Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

Pieczęć firmowa 


