
REGULAMIN CZŁONKOSTWA w Stowarzyszeniu Polish XC Masters 

Stowarzyszenie Polish XC Masters [dalej: PXCM] jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które 

koncentruje się na popularyzacji narciarstwa biegowego w Polsce, szczególnie wśród osób po 30. roku 

życia, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną.  

Stowarzyszenie Polish XC Masters realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją RP, obowiązującymi 

przepisami prawa i powołane jest na czas nieokreślony. 

Członkami Polish XC Masters mogą zostać zarówno kobiety, jak i mężczyźni posiadający obywatelstwo 

polskie oraz mający w chwili ubiegania się o uzyskanie statusu członka ukończone 30 lat. W tym celu 

należy złożyć wniosek o przyjęcie i uiścić wpisowe w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) 

na konto Stowarzyszenia PXCM. 

Stowarzyszenie Polish XC Masters działa pod patronatem i we współpracy z World Masters 

Association.  

Struktura organizacyjna: 

1. Zarząd: 

Andrzej Adam Guziński – prezes Zarządu 

              Maciej Benedykt Tracz – wiceprezes Zarządu  

Stefan Kamil Krzywicki – skarbnik  

 

Sposób reprezentacji: dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

2. Komisja Rewizyjna: 

Katarzyna Witek 

Kamil Zatoński 

Adam Matuszny 

 

Statut Stowarzyszenia PXCM dostępny jest tutaj link. 

 

I. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia dokonać można, wysyłając wypełniony wniosek o przyjęcie w poczet członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia PXCM, który można pobrać tutaj link na adres mailowy: 
kontakt@polishxcmasters.pl  

2. Potwierdzenie otrzymania statusu członka Polish XC Masters wnioskujący otrzyma drogą 

listowną na adres wskazany we wniosku po zarejestrowaniu danych  osobowych  przez  PXCM  

i wyrobieniu karty członkowskiej PXCM.   

 

II. UZYSKANIE KARTY CZŁONKOWSKIEJ PXCM 

1. Kartę PXCM otrzyma każdy, kto złoży wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia PXCM                  

i otrzyma status jego członka. 

2. Warunkiem uzyskania Karty PXCM będzie przesłanie wypełnionego wniosku  

członkowskiego    i deklaracji dotyczącej odpowiedzialności własnej za udział w zawodach i 

szkoleniach, które to stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres mailowy 
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kontakt@polishxcmasters.pl, uiszczenie opłaty członkowskiej oraz pozytywne rozpatrzenie 

wniosku o przystąpienie przez Zarząd PXCM. 

3. Koszt wydania Karty PXCM oraz jej aktywacja na rok 2022 wynosi 100 zł (słownie: sto złotych 

00/100). Koszt odnowienia karty będzie aktualizowany pod koniec roku rozrachunkowego 

Stowarzyszenia i umieszczany na stronie www.polishxcmasters.pl  

4. Posiadacz Karty PXCM będzie miał możliwość zgłoszenia się na Masters World Cup – coroczne 

międzynarodowe zawody organizowane przez THE WORLD MASTERS CROSS-COUNTRY SKI 

ASSOCIATION (w skrócie: WMA) oraz udziału w klasyfikacji Masters w Biegu Piastów na 50 km. 

5. Posiadacz Karty PXCM otrzyma zniżki na zakup sprzętu sportowego w wybranych placówkach 

handlowych, których lista będzie publikowana na stronie internetowej 

www.polishxcmasters.pl  

6. Lista posiadaczy Karty PXCM umieszczona zostanie na stronie 

internetowej www.polishxcmasters.pl . 

 

 

III. REPREZENTACJA MASTERS PXCM 

1. Do reprezentacji Polish XC Masters będą należeć najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych 

podzielonych na grupy wiekowe co 5 lat. Zostaną oni wybrani na podstawie wyników z 

zawodów kwalifikujących na nartach i nartorolkach zorganizowanych na terenie Polski. 

2. Maksymalna liczba zawodników REPREZENTACJI MASTERS PXCM to 12 osób. 

3. Status członka REPREZENTACJI MASTERS uprawniać będzie do: 

a) otrzymania od PXCM nieodpłatnego, uszytego na miarę ubrania startowego, 

b) wsparcia treningowego przez trenera PXCM, 

c) zniżki w sklepie Fisher Ski Kraków na poziomie 20%, 

d) wsparcia logistycznego podczas organizacji wyjazdu na zawody, jeśli takie będzie 

organizowane. 

 

IV. RANKING 

Na stronie internetowej www.polishxcmasters.pl będzie publikowany aktualny ranking 

zawodników na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych zawodach. 

 

 

V. TRENER  

1. Trener będzie organizował treningi dla członków Stowarzyszenia PXCM, podczas których 

członkowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o narciarstwie biegowym, możliwościach 

uczestnictwa w różnych zawodach zagranicznych, treningach itp. 

2. Trener będzie organizował odpłatne indywidualne, całoroczne treningi dla chętnych członków 

Stowarzyszenia PXCM. Koszt takich treningów będzie ustalany indywidualnie przez trenera i 

zainteresowanego sportowca.  

 

VI. OPŁATY 

Opłata członkowska za rok 2022 wynosi 100 zł i jest uiszczana na numer rachunku bankowego 

Stowarzyszenia PXCM: 92 1140 2004 0000 3602 8262 0135  

W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska oraz imię i nazwisko.  
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VII. REZYGNACJA 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu PXCM deklarację o treści: 

 

„Niniejszym rezygnuję z bycia członkiem Stowarzyszenia PXCM z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Mściwoja II 8 i wnoszę o usunięcie mnie z listy jego członków” 

 

należy przesłać na adres  mailowy Stowarzyszenia: kontakt@polishxcmasters.pl  

 

W przypadku rezygnacji wpłacona opłata członkowska nie podlega zwrotowi. 
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Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ 

 

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko): ________________________________________ 

numer PESEL: ________________________________________ 

zamieszkały(a): ________________________________________ 

oświadczam, że biorę udział w zawodach sportowych na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 

Ponoszę odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie podczas 

zawodów sportowych. 

Przeczytałem i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg 

ani roszczeń na drodze sądowej zarówno za szkody, jak i za ewentualny uszczerbek na zdrowiu 

spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania zawodów sportowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizowanych zawodów oraz 

rozpowszechnienie wizerunku na informacyjnych materiałach filmowych oraz zdjęciowych. 

Akceptuję, że organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika 

zawodów. 

Wykluczenie odpowiedzialności staje się skuteczne po zaakceptowaniu regulaminu oraz komunikatów 

i obowiązuje wszystkich uczestników zawodów sportowych. 

 

__________________________  

             (data i podpis) 

 


