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Komunikat Zarządu SS BELLONA - składki i opłaty w 2016 r.
Zarząd SS BELLONA przypomina, że
1. składka członkowska na rok 2016 wynosi: 180 zł + 40 zł =
220,00 zł (klubowa składka roczna + ubezpieczenie oc na 2016 r.)
płatna jest do 29-02-2016 r.
2. składkę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy
SS BELLONA Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz w PKO BP SA
Nr PL 47 1440 1390 0000 0000 1519 6297;
3. Po tym terminie Zarząd uruchomi procedurę wykreślającą danego członka z powodu
nie przestrzegania statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. O fakcie wykreślenia z listy członków – posiadaczy broni palnej sportowej – jesteśmy
zobligowani przepisami zawiadomić organ policji w ciągu 30dni, od decyzji
o wykreśleniu.
5. informujemy również, że osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej
mogą startować w zawodach tylko "poza konkurencją" stąd, starty te,
niezależnie od osiągniętych wyników nie są i nie będą zaliczane jako starty "do
licencji" w następnym roku kalendarzowym.
6. Osoby - posiadacze broni sportowej oraz licencji zawodniczych PZSS nie posiadające
niezbędnej ilości osobostartów w zawodach w 2015 r. (tj. 4, 2, 2 ) aby mogły
otrzymać licencję zawodniczą na 2016 r. zmuszone będą poddać się płatnemu
sprawdzianowi
praktycznemu.
Koszt
zgodnie
z
regulaminem
PZSS
(400 + 200 + 200 = od 400 zł do 800 zł)
Zarząd Stowarzyszenia wystąpi do PZSS o powołanie stosownej Komisji
egzaminacyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba i powiadomi zainteresowanych
o miejscu i terminie sprawdzianu.
W treningach bez wnoszenia opłaty za strzelnicę w Nowolipsku, w terminach
uzgodnionych z Kol. Zbyszkiem Jóźwiakiem mogą brać udział tylko członkowie
SS BELLONA z opłaconymi składkami na dany rok.
Za Zarząd
Grzegorz Namysł
Prezes Zarządu SS BELLONA
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