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Karta Reprezentanta 

 

 § 1.  

1. Reprezentacje Polski w dyscyplinie brydża sportowego powołuje Polski Związek Brydża 

Sportowego, zwany dalej PZBS. 

2. Reprezentant to osoba, z powołania PZBS lub za aprobatą PZBS, oficjalnie reprezentująca 

Polskę na zawodach zagranicznych jako zawodnik lub jako niegrający członek takich ekip (np. 

niegrający kapitan, trener/coach, szef ekipy, tłumacz, dziennikarz). Reprezentantami są 

także członkowie tzw. Szerokich Reprezentacji Polski wyłanianych przez PZBS na podstawie 

odrębnych przepisów. 

3. Osoba posiada status Reprezentanta w okresie od dnia powołania do dnia skreślenia 

z Reprezentacji Polski. 

 

§ 2. 

1. Reprezentant bezpośrednio po powołaniu podpisuje Kartę Reprezentanta. 

2. Reprezentant będący zawodnikiem bezpośrednio po powołaniu przekazuje do Biura PZBS 

planu swoich startów na najbliższy kwartał do akceptacji kapitanatu. Kapitanat może zażądać 

planu startów na okres różny od kwartału. Kapitanat może, w uzgodnieniu 

z Reprezentantem, modyfikować przedłożone plany startowe. 

 

§ 3. 

1. Reprezentant jest zobowiązany do godnego reprezentowania kraju i PZBS oraz do 

powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby przynieść im szkodę. 

2. Reprezentant jest zobowiązany w szczególności do: 

1) przestrzegania Statutu PZBS, regulaminów i innych postanowień organów PZBS, oraz 

zasad etyki i dobrych obyczajów w zakresie związanym z reprezentowaniem kraju, 

2) przestrzegania przepisów organizacji międzynarodowych mających zastosowanie 

w zawodach, w których Reprezentant bierze udział, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a. bezwzględnego respektowania poleceń sędziego i organizatora imprezy, 

b. zakazu palenia tytoniu, 

c. zakazu spożywania alkoholu, 

d. zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych zgodnie 

z aktualnymi przepisami, 

e. obowiązku poddania się kontroli antydopingowej na życzenie organizatorów, 

f. zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscu i pobliżu rozgrywek, 
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3) używania przekazanego przez PZBS sprzętu i stroju Reprezentanta, nieumieszczenia 

na nich jakichkolwiek dodatkowych znaków i napisów, oraz właściwego dbania o nie, 

4) uczestnictwa minimum dwa razy w roku w przedsięwzięciach medialnych 

i promocyjnych PZBS i sponsorów Związku lub reprezentacji, 

5) promowania brydża sportowego, w szczególności w mediach, środowiskach 

lokalnych i kontaktach z kibicami, 

6) udostępniania, na zasadach wyłączności swojego wizerunku w stroju Reprezentanta, 

stosownie do obowiązujących przepisów, 

7) uzgadniania z PZBS zobowiązań z tytułu umów indywidualnych zawieranych ze 

sponsorami, jeśli mogłyby one naruszyć którekolwiek z zapisów Karty Reprezentanta, 

8) przestrzegania zobowiązań zawartych w umowach z oficjalnymi sponsorami PZBS 

dotyczących Reprezentantów, 

9) udziału w oficjalnych ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów, w których udział 

zawodnika jest finansowany przez PZBS, a w przypadku dostarczenia przez PZBS 

stroju Reprezentanta – do występowania w tych ubiorach podczas w/w ceremonii, 

10) udziału w konferencjach prasowych i spotkaniach z mediami dotyczących wydarzeń 

finansowanych przez PZBS na rzecz zawodnika i związanych z realizacją jego 

programu szkoleniowego, 

11) przekazywania do PZBS relacji z imprez finansowanych przez PZBS na rzecz 

zawodnika i związanych z realizacją jego programu szkoleniowego, 

12) umieszczania, w miarę możliwości i po uzgodnieniu z PZBS, symboliki i logotypów 

PZBS na sprzęcie i własnych materiałach promocyjnych (strony internetowe, blogi, 

portale społecznościowe itp.), 

13) wymieniania PZBS jako partnera wspierającego przygotowania przy okazji 

publicznych wystąpień, konferencji i działań medialnych, 

14) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków 

wewnętrznych w PZBS, jego organizacji i zasobów finansowych, 

3. Reprezentant będący zawodnikiem jest zobowiązany ponadto do: 

1) udziału, zgodnie z powołaniem, we wszystkich planowanych zawodach rangi 

mistrzostw świata lub Europy, olimpiadach, meczach reprezentacji i innych, 

w których występuje jako Reprezentant, 

2) systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w organizowanych 

przez PZBS treningach, zgrupowaniach, innych przedsięwzięciach 

przygotowawczych, 

3) nienagannego trybu życia i wzorowej postawy sportowej w związku z aktywnością 

wymienioną w pkt. 3 i 4, 

4) opracowania i realizowania indywidualnego planu szkoleniowego, uzgodnionego 

z Kapitanatem, 

5) dokumentowania pracy szkoleniowej i wyników uzyskiwanych w turniejach. 

                    6) czynnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym klasyfikowanym przez        

PZBS, 
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                     7) opłacania bieżących składek zawodniczych PZBS. 

4. Obowiązki Reprezentanta realizowane są na koszt PZBS chyba, że z ustaleń szczegółowych 

z danymi Reprezentantami wynika co innego. 

 

§ 4. 

1. Reprezentant ma prawo do: 

1) używania tytułu „reprezentant kraju” lub „reprezentant Polski” w okresie, gdy 

faktycznie posiada ten status, 

2) uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie 

z zatwierdzonym przez PZBS indywidualnym programem szkolenia, 

3) zwrotu kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania (zgrupowania, zawody, 

szkolenia, inne) określonych właściwym regulaminem PZBS lub określonych 

w powołaniu na daną aktywność, 

4) otrzymywania dofinansowania na zatwierdzony indywidualny plan startów i szkoleń, 

5) ubezpieczenia przez PZBS w okresie: zawodów, zgrupowań, szkolenia i związanych 

z tym podróży, 

6) wyposażenia w sprzęt i strój Reprezentanta zgodnie z obowiązującymi w PZBS 

normami lub aktualnymi umowami ze sponsorami, 

7) rezygnacji – wyłącznie w nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach – ze statusu 

Reprezentanta, którą powinien zgłosić Zarządowi PZBS w formie pisemnej, 

natychmiast po podjęciu takiej decyzji. 

2. Za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
Reprezentant może otrzymywać stypendia sportowe oraz nagrody. 

 
§ 5. 

Nieprzestrzeganie przez zawodnika Karty Reprezentanta stanowi podstawę do skreślenia 

z Reprezentacji Polski. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd PZBS. Dodatkowo mogą mieć 

zastosowanie przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS.  
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KARTA REPREZENTANTA 

 

Ja, niżej podpisany  

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

adres…………........................................................................................................................................... 

adres e-mail ………………………………………………….. 

nr telefonu …………………………………………………….. 

w związku z powołaniem mnie przez PZBS do/na 

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

zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Karty Reprezentanta.  

 

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

Miejscowość i data       Podpis zawodnika 

 

……………………………………………………………. 

(podpis prawnego opiekuna w przypadku 

zaw. niepełnoletniego) 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w 

rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 z późn. zm.). 

Oświadczam, że przedstawiono mi informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na 

podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) przez Polski Związek Brydża 

Sportowego w związku z powołaniem mnie do Reprezentacji Polski. 

 

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

Miejscowość i data       Podpis zawodnika 

……………………………………………………………. 

(podpis prawnego opiekuna w przypadku 

zaw. niepełnoletniego)  


