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Poniżej instrukcje wznawiania i wydanie nowej licencji PZM DRIFT 1 i 2
Wznowienie licencji na 2022 rok
a) W celu wznowienia licencji należy dostarczyć/przesłać na nasz adres:
•
Wniosek o wznowienie licencji: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-samochody/
Wniosek proszę wypełnić elektronicznie, wydrukować i uzyskać na nim podpis oraz pieczęć klubową.
•
Wysłać blankiet licencji z lat poprzednich.
•
Potwierdzenie wpłaty na wybraną we wniosku stawkę ubezpieczenia do PZM. (najniższa roczna 500 zł)
b) Dodatkowo w profilu Inside PZM należy umieścić https://inside.pzm.pl/ :
• Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu samochodowego, wykonanego w bieżącym roku
kalendarzowym przez specjalistę medycyny sportowej.
• Skan orzeczenia psychologicznego, jeżeli poprzednie traci ważność przed końcem bieżącego roku kalendarzowego (musi być ważne co
najmniej do 31.12.2022 r.)
Orzeczenie musi być wykonane na obowiązującym druku:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/8_wzor_orzeczenia_psychologicznego_do_sportu_samochodowego.pdf
Wydanie nowej licencji
a) W przypadku ubiegania się o nową licencję do wymienionych powyżej dokumentów należy dodatkowo dołączyć:
•
Wniosek o przyznanie licencji sportu samochodowego:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/4_wniosek_o_przyznanie_licencji_zawodnika_-_samochodypp.pdf
•
Druk danych osobowych:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/6_druk_danych_osobowych_zawodnika.pdf
•
Zaświadczenie z egzaminu
•
Wniosek o wznowienie licencji: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-samochody/
Wniosek proszę wypełnić elektronicznie, wydrukować i uzyskać na nim podpis oraz pieczęć klubową.
b) Dodatkowo w profilu Inside PZM należy umieścić https://inside.pzm.pl/ :
• Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu samochodowego, wykonanego w bieżącym roku
kalendarzowym przez specjalistę medycyny sportowej.
• Skan orzeczenia psychologicznego jeżeli poprzednie traci ważność przed końcem bieżącego roku kalendarzowego (musi być ważne co
najmniej do 31.12.2022 r.)
Orzeczenie musi być wykonane na obowiązującym druku:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/8_wzor_orzeczenia_psychologicznego_do_sportu_samochodowego.pdf
Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Licencji mamy 15 dni na rozpatrzenie wniosku o wznowienie/wydanie licencji, więc
zalecamy nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę przed zawodami.
Wszystkie wymagane druki są także opisane i dostępne do pobrania pod adresem:
https://www.pzm.pl/regulaminy/drift
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
1a. Członkowie Polskiej Federacji Driftingu
Dane do wpłaty (opłata roczna 100 zł):
Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu Klaudyn
ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin
nr rachunku: (Bank BZWBK) 69 1090 1014 00000001 3370 7856
tytułem: składka członkowska za rok (proszę podać rok) + imię i nazwisko członka klubu
1b. Członkowie innych klubów
Proszę o przesłanie skanu potwierdzenia przynależności oraz braku zaległości finansowych od klubu, którego zawodnik jest członkiem.
Dokument musi być opatrzony podpisem oraz pieczęcią klubu. Oryginał należy przesłać pocztą wraz z pozostałymi dokumentami lub
przekazać mi w dniu egzaminu.
OPŁATA ZA LICENCJĘ
Wydanie licencji oraz ubezpieczenie (suma ubezpieczenia NNW 25 000) na rok to koszt 520 zł. (wznowienie 500 zł)
Dane do wpłaty:
Polski Związek Motorowy Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa
nr rachunku: (Santander Bank Polska S.A. 66 O/ W-wa) 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000
tytułem: licencja/ubezpieczenie DRIFT + imię i nazwisko zawodnika
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