Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44
tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079
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LICENCJE MIĘDZYNARODOWE 2018

Biuro PZTO uprzejmie informuje, że do udziału we wszystkich zawodach międzynarodowych
ujętych w kalendarzu ETU i WT niezbędne jest posiadanie licencji WT przez zawodników oraz
osoby towarzyszące (trener, lekarz, fizjoterapeuta, kierownik ekipy itp.).
Wykaz dokumentów i ich formaty:
Zawodnik
- zdjęcie paszportowe o rozmiarze 236x295 pikseli na białym tle w formacie jpg
- skan dowodu osobistego lub paszportu w formacie PDF
- skan posiadanego stopnia mistrzowskiego lub uczniowskiego w formacie PDF
- adres email zawodnika/zawodniczki (lub rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich)
- podpisany skan dokumentu World Taekwondo Activity Waiver & Privacy Policy 2018 (klub
zobowiązany jest do przechowywania oryginału dokumentu)
Osoba towarzysząca
- zdjęcie paszportowe o rozmiarze 236x295 pikseli na białym tle w formacie jpg
- skan dowodu osobistego lub paszportu w formacie PDF
- skan posiadanego stopnia mistrzowskiego w formacie PDF
- adres email
- podpisany skan dokumentu World Taekwondo Activity Waiver & Privacy Policy 2018 (klub
zobowiązany jest do przechowywania oryginału dokumentu)

W celu wyrobienia licencji niezbędne jest przesłanie do biura PZTO ww. dokumentów oraz
potwierdzenia zapłaty za licencje w kwocie 160 zł (kwota ta zawiera w sobie koszt licencji,
przesyłki i przelewu bankowego).
UWAGA!
W celu aktywacji licencji niezbędne jest przesłanie potwierdzenia przelewu, tylko na jego
podstawie licencja zostanie aktywowana.
W związku w wydłużonym procesem aktywacji licencji międzynarodowej, dokumenty należy
przesyłać ́ w wersji elektronicznej na adres biura PZTO minimum 40 dni przed zawodami, na
które zawodnik lub osoba towarzysząca ma być ́ zgłoszony.
Dokumenty przesłane w innych formatach niż ̇ wskazane będą ̨ zwrócone do adresata w celu
usunięcia nieprawidłowości.

Biuro PZTO

