
BŁYSKAWICZNA INSTRUKCJA DO ZAKŁADANIA, PRZEDŁUŻANIA LICENCJI ZAWODNICZEJ/ 

AMATORSKIEJ PZK SBS 

 

1) Wchodzimy na stronę internetową Polskiego Związku Kręglarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego 

www.pzksbs.pl. 

 

2) Po załadowaniu się strony, skupiamy swój wzrok na prawej kolumnie witryny. 

 

3) Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedniego banneru dotyczącego wyrabiania e-licencji prosimy 

skierować się w dół strony. Najczęściej górną część zajmują nadchodzące, ważne wydarzenia 

bowlingowe. 

http://www.pzksbs.pl/


 

4) Ciemne tło z napisem e-licencja. To tego banneru poszukujemy. Klikamy na niego. 

 

5) Otworzy nam się formularz/ wniosek o wydanie nowej lub przedłużenie starej licencji. 

Jeżeli wyrabiasz nową licencję bowlingową wypełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.  

Jeżeli natomiast przedłużasz ważność licencji Bowlingowej wypełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną i 

zieloną gwiazdką. 

 Następnie prosimy o decyzję:  

 

a) czy ma to być licencja zawodnicza uprawniająca do gry we wszelkich zawodach bowlingowych w kraju i 

na świecie (także rangi mistrzowskiej)? ** 

b) Czy może licencja jednorazowa amatorska uprawniająca do gry  w zawodach o niższej randze niż 

mistrzowska?** 

** Oba rodzaje licencji są ważne do końca sezonu, w którym zostają wykupione. 



Jeżeli zdecydowałeś się wybrać opcję a) to ukaże się dodatkowa lista wyboru, na której są wszystkie kluby 

zrzeszone w Polskim Związku Kręglarskim Sekcji Bowlingu Sportowego. Wybierz odpowiedni klub dla siebie 

(oczywiście po wcześniejszym zorientowaniu się w sytuacji oraz rozmowie z władzami danego klubu o 

chęci dołączenia do ich szeregów).  

Jeżeli wybrałeś opcję b) czytaj dalej. 

Cennik: 

Licencja zawodnicza dla juniora do lat 14 – bezpłatnie 

Licencja zawodnicza dla młodzieży do lat 19 – 30 zł / sezon (płatne z góry) 

Licencja zawodnicza dla Kobiet lub Mężczyzn do 50 roku życia – 50 zł /sezon (płatne z góry) 

Licencja zawodnicza dla Seniorów po 50 roku życia – 30 zł/ sezon (płatne z góry) 

Licencja Amatorska – pierwszy raz bezpłatnie, każdy następny 10 zł/sezon (płatne z góry) 

6) Przeczytaj i zatwierdź wszelkie Oświadczenia zawodnika. 

7) Jeżeli wszystkie punkty zostały spełnione prosimy kliknąć „Wyślij formularz” 

8) Na maila otrzymasz prośbę z potwierdzeniem swoich decyzji. Kliknij w link potwierdzający. Jeżeli 

wybrałeś opcję „licencja zawodnicza” pamiętaj, że podobnego maila do potwierdzenia otrzymał Prezes 

klubu. Jeżeli oba maile nie zostaną potwierdzone, to twoje zgłoszenie nie przejdzie poprawnej 

weryfikacji. 

9) Jeżeli wyrabiasz licencję płatną, zrób przelew, a elektroniczne potwierdzenie prześlij na adres 

sbs@pzksbs.pl. 

10) Jeżeli wyrabiasz licencję bezpłatną i nie wysyłałeś potwierdzeń przelewów zgłoś administratorowi 

strony, że dokonałeś próby utworzenia/ przedłużenia licencji. Przyspieszy to proces weryfikacji 

zgłoszeń. Zrób to po przez bezpośredni kontakt lub wysłanie wiadomości elektronicznej także na adres 

sbs@pzksbs.pl 

11) Po poprawnym zweryfikowaniu zgłoszenia powinieneś w zakładce „Kluby Licencje” (na stronie 

www.pzksbs.pl) odnaleźć siebie w odpowiednim klubie, bądź na liście osób z wyrobioną licencją 

amatorską. Przy swoim nazwisku zobaczysz przydzielony indywidualny numer licencji, który przyda Ci 

się podczas rejestracji na zawody.  

W razie pytań prosimy o konsultację z Zarządem PZK SBS najlepiej w formie mailowej pod adresem 

sbs@pzksbs.pl  
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