Lublin, dnia 22.04.2020 r.

Kluby Sportowe
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Komunikat nr 1/2020
Komisji ds. Licencji Klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Komisja ds. Licencji Klubowych LZPN z dniem 30.04.2020 r. rozpoczyna proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas
niższych na nowy sezon rozgrywkowy 2020/2021.
Informujemy, że zgodnie z Przepisami Licencyjnymi na s. 2020/21 i następne wymagane dokumenty należy
złożyć/przesłać do Komisji ds. Licencji Klubowych do dnia:

✓

29 maja 2020 r.

✓

15 czerwca 2020 r. – kluby pozostałych klas.

– kluby IV ligi i klasy Okręgowej,

Kluby IV ligi i niższych klas wnioskują o licencję klubową na sezon 2020/2021.
Niezbędne dokumenty licencyjne – załączniki znajdują się na stronie LZPN oraz Oddziałów.
Wysokość opłaty licencyjnej (wpłacanej na konto LZPN) wynosi:
- IV liga

– 300 zł,

- klasa O, A – 200 zł,
- klasa B

– 100 zł,

- kluby kobiece i młodzieżowe – 50 zł.
Kluby awansujące po sezonie 2019/2020 zobowiązane są do złożenia wymaganych dokumentów w terminie nie
dłuższym niż 5 dni od wezwania przez Licencjodawcę.

Klub, który nie otrzyma licencji do udziału w rozgrywkach ma prawo odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych LZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia
decyzji.
Prosimy o terminowe dostarczenie/przesłanie dokumentów do biura (jak poniżej) w oryginale lub skan.

➢ Kluby Oddziału w Białej Podlaskiej (kluby BOZPN) - do biura Oddziału lub elektroniczne na adres: pilka@bozpn.pl
➢ Kluby Oddziału w Zamościu (kluby ZOZPN) - do biura Oddziału lub elektronicznie na adres: zozpn@wp.pl
➢ Kluby Oddziału w Chełmie (kluby ChOZPN) - do biura Oddziału lub elektronicznie na adres: zpn_chelm@poczta.fm
➢ Kluby LZPN (10 powiatów lubelskich) do biura w Lublinie pocztą lub elektronicznie na adres: klk@lzpn.pl
Nie będą przyjmowane dokumenty wysyłane faksem oraz dokumenty podpisane przez osoby nieuprawnione.

Sekretarz
Komisji ds. Licencji Klubowych LZPN
/-/ Leszek Wójcik

Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Kubowych LZPN
/-/ Stanisław Stańczyk

