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L.dz. 007/2017
KOMUNIKAT Zarządu Nr 1 SS BELLONA - składki i opłaty w 2018 r.
Zarząd SS BELLONA informuje, zż e składki w br. nie ulegają zmianie i będą wynosićć :
1. Składka ćzłonka zwyćzajnego na rok 2018 wynosi: 180 zł + 40 zł = 220,00 zł
(klubowa składka roćzna + ubezpiećzenie zawodnika w 2017 r.)
płatna jest do 28-02-2018 r. Natomiast ćzłonkowie Klubu Kolekćjoneroć w Broni przy
SS BELLONA płaćą składkę w wysokosć ći 180,00 zł/rok i nie mają prawa ućzestnićzyćć w
organizowanyćh przez stowarzyszenie zawodaćh i ofićjalnyćh treningaćh strzelećkićh.
Składkę nalezż y wnosićć przelewem na raćhunek bankowy SS BELLONA Kalisz,
ul. Konopnićkiej 2-4, 62-800 Kalisz w PKO BP Nr PL 47 1440 1390 0000 0000 1519 6297;
Dopuszćza się wpłatę pierwszej raty w wysokosć ći 120,00 obejmująćej ubezpiećzenie
do konć ća styćznia i drugiej w wysokosć ći 100,00 do konć ća lutego 2018 r.
2. Po tym terminie Zarząd zmuszony jest urućhomićć proćedurę wykresć lająćą danego
ćzłonka z powodu nie przestrzegania statutu i ućhwał Walnego Zgromadzenia.
3. O fakćie wykresć lenia z listy ćzłonkoć w - posiadaćzy broni palnej sportowej - jestesć my
zobligowani przepisami zawiadomićć własć ćiwy organ polićji lub zż andarmerii w ćiągu
30 dni od podjęćia dećyzji o wykresć leniu.
4. Informujemy również, że osoby nieposiadające aktualnej licencji zawodniczej
mogą startować w zawodach tylko "poza konkurencją" (o ile mają zapłaćone
ubezpiećzenie) stąd, starty te, niezależnie od osiągniętych wyników nie są i nie
będą zaliczane jako starty "do przedłużenia licencji zawodniczej" w następnym
roku kalendarzowym. Do przedłuzż enia lićenćji zawodnićzyćh są wlićzane tylko i
wyłąćznie starty będąće w kalendarzaćh wojewoć dzkićh związkoć w strzelećkićh.
Wszystkie nasze zawody opublikowane w terminarzu spełniają te kryteria.
5. Osoby - posiadacze broni sportowej lub, i lićenćji zawodnićzyćh PZSS nieposiadająće
niezbędnej ilosć ći osobostartoć w w zawodaćh w 2017 r. (tj 4, 2, 2 ), aby mogły
otrzymaćć lićenćję zawodnićzą na 2018 r. zmuszone będą poddaćć się płatnemu
sprawdzianowi praktyćznemu. Koszt zgodnie z regulaminem PZSS wynosi
( 400 + 200 + 200 = od 400 zł do 800 zł )
Zarząd Stowarzyszenia wystąpi do PZSS o powołanie stosownej Komisji
egzaminaćyjnej, jezż eli zajdzie taka potrzeba i powiadomi zainteresowanyćh
o miejsću i terminie sprawdzianu. Nie uzyskanie lićenćji zawodnićzej do miesiąća
kwietnia mozż e byćć wazż ną przyćzyną do ćofnięćia pozwolenia na bronć .
W treningaćh bez wnoszenia opłaty za strzelnicę w Nowolipsku w każdą pierwszą
sobotę miesiąca oraz w innyćh terminaćh uzgodnionyćh z Kol. Zbyszkiem Joć zć wiakiem za
opłatą 10 zł/os mogą braćć udział tylko ćzłonkowie SS BELLONA z opłaćonymi składkami na
dany rok. Pozostałe osoby zapłaćą 20 zł/os. Zarządća strzelnićy w Nowolipsku 604 149 619.
Za Zarząd
Grzegorz Namysł
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