
REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEJ FEDERACJ TAŃCA 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.) 

- Statut POLSKIEJ FEDERACJ TAŃCA 

§1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE: 

1. Regulamin dotyczy zasad zmian barw klubowych zawodników posiadających licencję Polskiej 

Federacji Tańca. 

2. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych wyłącznie ten klub, którego jest 

członkiem. 

3. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy klubu w zawodach sportowych 

zgodnie z Kalendarzem Imprez Polskiej Federacji Tańca i International Dance Organization 

po uzyskaniu licencji. Tryb i zasady uzyskiwania licencji reguluje odrębny Regulamin PFT i IDO 

4. Zawodnik nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego klubu. 

5. Przyjęcie regulaminu następuje na mocy uchwały Zarządu Polskiej Federacji Tańca. 

 

§2 

ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

 

1. Zmiany barw klubowych mogą być dokonywane w całym roku kalendarzowym. 

2. Zmiany barw klubowych zawodnik może dokonywać jeden raz w roku kalendarzowym 

3. 

Warunki zmiany barw klubowych zawodnika są uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi klubami. 

4. Nie aktywowana przez macierzysty klub, licencja zawodnika przez okres dwóch (2) lat, oznacza 

możliwość zmiany barw klubowych bez zgody poprzedniego klubu. 

 

§3 

TRYB ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

 

1. Zawodnik zainteresowany zmianą barw klubowych składa wniosek do macierzystego klubu; w 

przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek musi być podpisany przez rodziców lub 

prawnych opiekunów zawodnika. 

1.1. We wniosku zawodnik podaje nazwę klubu, do którego zamierza przejść. 

1.2. Kopia wniosku winna być przesłana przez zawodnika do PFT, w terminie 7 dni od daty jego 

złożenia w klubie macierzystym. 

1.3. Szczegółowy tryb postępowania administracyjnego określa klub macierzysty w regulaminie 

wewnętrznym. 



 

2. Klub macierzysty do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych 

łącznie z wnioskiem Klubu, do którego zawodnik ma zamiar się przenieść, jest obowiązany w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty stempla pocztowego lub od 

daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek zawodnika i udzielić 

pisemnej odpowiedzi (Odmowa zgody na zmianę barw klubowych wymaga uzasadnienia). 

 

3. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w § 3 ust.2 uważa się, że 

zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę barw klubowych 

 

4. W przypadku, gdy na wniosek zawodnika w sprawie zmiany barw klubowych, Klub macierzysty 

udzielił odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, klub ten ma obowiązek skreślić 

zawodnika z listy członków swego Klubu 

 

5. Zawodnika, który przestał być członkiem Klubu w trybie określonym przez §3 ust.4, Zarząd 

klubu, członek wspierający lub członek zwyczajny ma prawo wystąpić o maksymalnie roczną 

karencję z uzasadnieniem wniosku do Zarządu PFT, której termin, po ewentualnym zatwierdzeniu 

przez Zarząd PFT, biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę barw klubowych. Od decyzji Zarządu 

PFT zawodnik ma prawo odwołać się do Komisji Etyki PFT w ciągu 14 dni. Komisja Etyki ma 

obowiązek rozpatrzeć odwołanie w ciągu 30 dni kalendarzowych. Decyzja Komisji Etyki jest 

ostateczna. 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. We wszystkich sprawach spornych służy stronom odwołanie do Zarządu Polskiej Federacji Tańca 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Tańca. 

3. Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym regulaminie, może dokonywać Zarząd Polskiej 

Federacji Tańca, na mocy uchwały. 

4. Wszystkie sytuacje sporne nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie, rozpatruje i 

rozstrzyga Polskiej Federacji Tańca. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Polskiej Federacji Tańca. 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PFT, 

z mocą obowiązująca od 06.11.2015r. 


