Załącznik numer 9
do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich

Ogólne zasady komunikacji i eksponowania Certyfikatu PZPN oraz logotypu
Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich:
1. Wszelkie Materiały (w szczególności promocyjne i informacyjne) Szkółki Piłkarskiej (na
polach eksploatacyjnych wymienionych w §21 ust. 4 Regulaminu) publikowane w
dowolnych kanałach komunikacji publicznej muszą zawierać jasne i nie wprowadzające
w błąd informacje na temat Certyfikatu PZPN oraz certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej.
2. W każdym komunikacie nawiązującym do Certyfikatu PZPN, należy wyraźnie zaznaczyć,
której Szkółki Piłkarskiej dotyczy Certyfikat PZPN oraz wskazać poziom Certyfikatu PZPN
jaki otrzymała ta Szkółka Piłkarska.
3. Zabronione jest wprowadzanie odbiorców w błąd, przejawiające się w m.in.:
a) Komunikowaniu faktu udziału w procesie przyznawania Certyfikatów PZPN jako
wyróżnienia przez PZPN. Udział w procesie jest otwarty dla wszystkich Szkółek
Piłkarskich, natomiast wyróżnieniem jest dopiero finalne spełnienie wszystkich
wymogów i przyznanie Szkółce Piłkarskiej.
b) Informowaniu w Materiałach marketingowych o tym, że Szkółka Piłkarska
spełnia wszelkie wymogi na danym poziomie Certyfikatu PZPN, mimo braku
potwierdzenia tego w formie przyznanego Certyfikatu PZPN. Tylko Certyfikat
PZPN przyznany Szkółce Piłkarskiej stanowi potwierdzenie faktu spełniania
wszystkich wymogów i kryteriów Programu Certyfikacji PZPN.
c) Komunikowaniu udziału w Programie Certyfikacji PZPN na etapie, w którym
Szkółka Piłkarska nie otrzymała Certyfikatu PZPN. Udział w Programie
Certyfikacji biorą Szkółki Piłkarskie, które otrzymały oficjalną decyzję o
przyznaniu Certyfikatu PZPN.
d) Warunki wykorzystywania i eksponowania znaków towarowych PZPN oraz
logotypów Programu Certyfikacji w Materiałach wykorzystywanych w promocji
i komunikacji Szkółek Piłkarskich zostały określone w odrębnym załączniku do
Regulaminu,
4. Szkółka Piłkarska ma obowiązek przestrzegania powyższych wytycznych w trakcie
całego okresu ważności Certyfikatu PZPN przyznanego Szkółce Piłkarskiej.
5. W przypadku wykrycia działania Szkółki Piłkarskiej niezgodnego z instrukcjami zwartymi
powyżej, PZPN wszczyna z urzędu procedurę opisaną w §9 ust. 8 i n.
6. Zgodnie z treścią §9 ust. 12 Administrator Szkółki musi w wyznaczonym terminie
zaprzestać naruszeń Regulaminu oraz złożyć wyjaśnienia na temat przyczyn powstania
naruszeń Regulaminu oraz działań Administratora Szkółki, które doprowadzą do
zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu przez Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską,

w szczególności zakresu działań zmierzających do upublicznienia sprostowań
nieprawdziwych lub błędnych informacji w Materiałach.
7. Zgodnie z treścią §9 ust. 12 Administrator Szkółki musi w wyznaczonym terminie
zaprzestać naruszeń Regulaminu oraz złożyć wyjaśnienia na temat przyczyn powstania
naruszeń Regulaminu oraz działań Administratora Szkółki, które doprowadzą do
zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu przez Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską,
w szczególności zakresu działań zmierzających do upublicznienia sprostowań
nieprawdziwych lub błędnych informacji w Materiałach.

