
 
 

Karta zawodnika kadry narodowej 
 
 

I. 
 
Przedmiotem karty jest spis praw i obowiązków Komisji Narciarstwa 
Wysokogórskiego PZA, zwanej dalej KNW, i członków kadry narodowej w 
narciarstwie wysokogórskim . 
 

II. 
Obowiązki KNW  

 
KNW zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości organizacyjno-
finansowych, zapewnić zawodnikom kadry w narciarstwie wysokogórskim: 
1. opiekę trenera lub/i kierownika wyjazdu (reprezentacji) przed, w czasie i po 
zawodach z kalendarza ISMF i innych zawodach międzynarodowych wysokiej 
rangi; 
2. pomoc w organizacji badań zdrowotnych; 
3. reprezentowanie w mediach; 
4. udostępnienie 25% powierzchni reklamowej na strojach reprezentacji dla 
sponsoringu indywidualnego. 
 

III. 
Prawa KNW 

 
1. delegowanie zawodników na poszczególne zawody z kalendarza ISMF i inne 
zawody wysokiej rangi; 
2. kontrolowanie postępu procesu treningowego (np. test na zgrupowaniu 
kadry); 
3. wnioskowanie do odpowiednich organów o usunięcie zawodnika ze składu 
kadry narodowej. 

IV. 
Obowiązki członka kadry narodowej 

1. przestrzeganie aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych 
związanych z uprawianiem sportu, a w szczególności z uprawianiem 
narciarstwa wysokogórskiego; 
2. uczestniczenie w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej oraz w 
zawodach, na które zawodnik został delegowany; 
3. zwrócenie PZA kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionej 



nieobecności na konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej oraz w 
zawodach, na które zawodnik został delegowany; 
4. dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz kondycję; 
5. reprezentowania godnie Polski oraz PZA na zawodach w Polsce i zagranicą; 
6. występowanie w strojach kadry narodowej na międzynarodowych zawodach 
podczas treningów, biegów, odpraw, wspólnych posiłków, ceremonii; 
7. dbanie o dobry wizerunek sponsorów i partnerów kadry narodowej; 
8. dbanie o sprzęt powierzony zawodnikowi przez PZA, a o jego stracie lub 
zniszczeniu niezwłoczne powiadomianie KNW - -sprzęt powierzony 
zawodnikowi jest majątkiem PZA i jest ewidencjonowany, o jego amortyzacji 
decyduje KNW; 
9.informowanie KNW o podpisaniu indywidualnego sponsoringu. 
 

V. 
Prawa członka kadry narodowej 

 
1. reprezentowanie Polski i PZA na arenie międzynarodowej; 
2. umieszczenie reklamy sponsorów indywidualnych w ilości nie większej niż 
25% stroju reprezentacji; 
3. uzgadnianie planów treningowych , żywieniowych , wypoczynkowych z 
trenerami i innymi osobami współpracującymi z KNW; 
4. używanie powierzonego sprzętu na treningach i zawodach; 
5. korzystanie z opieki trenera lub/i kierownika wyjazdu (reprezentacji) przed, 
w czasie i po zawodach z kalendarza ISMF i innych zawodach 
międzynarodowych wysokiej rangi; 
6. udzielanie wywiadów dotyczących imprez sportowych z udziałem kadry 
narodowej, ale wyłącznie jako osoba fizyczna, a nie przedstawiciel PZA. 
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