Ważne wyciągi z obowiązujących przepisów i regulaminów
odnośnie płacenia składek i przedłużanie licencji zawodniczych

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KOŁOBRZEG
Rozdział 3, §9
1. Członkami zwyczajnym Klubu mogą być osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy
złożą pisemną deklarację i zapłacą wpisowe.
Rozdział 3, §13
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
2.1 umyślnego naruszenia postanowień statutu,
2.2 nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
2.3 nie opłacenia składki członkowskiej do końca danego roku.
3. Działania na szkodę Klubu.
4. Rozwiązanie się Klubu.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH PZSS
ROZDZIAŁ II, §7
4. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę się
ubiegającą, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu
sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie
sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy
we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie
mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin:
8.1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym w roku
poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu
praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna). Sprawdzian przeprowadza
się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której zawodnik nie
udokumentował udziału we współzawodnictwie.
2) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu jej składu i
terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.
3) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną przez PZSS.
4) Opłata za sprawdzian wynosi: - 400,-zł – za pierwszą dyscyplinę - 200,-zł – za każdą następną

USTAWA O BRONI I AMUNICJI
Art. 27
5. Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do corocznego
składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub
strzelectwo z użyciem własnej broni oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu
wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.

