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L.dz. 005/2022 

KOMUNIKAT Zarządu Nr 1/2022 SS BELLONA - składki i opłaty w 2022r. 

Zarząd SS BELLONA informuje, że składki w 2021 nie ulegają zmianie i będą wynosić:  
 

1. Składka członka zwyczajnego na rok 2022 wynosi:  180 zł + 40 zł = 220,00 zł 
  (klubowa składka roczna + ubezpieczenie zawodnika w 2022 r.) 

płatna jest do 28-02-2022 r.  
Natomiast członkowie tylko Klubu Kolekcjonerów Broni przy SS BELLONA płacą 
składkę w wysokości 180,00 zł/rok i nie mają prawa uczestniczyć w organizowanych 
przez stowarzyszenie zawodach i oficjalnych treningach strzeleckich. 
 
Składkę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy SS BELLONA Kalisz,   
ul. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz w PKO BP Nr PL 47 1440 1390 0000 0000 1519 6297; 
 
Istnieje możliwość wpłaty w 2 ratach: 
pierwsza- w wysokości 120,00 obejmującej ubezpieczenie do końca stycznia  
druga - w wysokości 100,00 do końca lutego 2022 r. 

2. Brak składki rocznej spowoduje uruchomienie procedury wykreślenia danego 
członka, z powodu nie przestrzegania statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia. 

3. O fakcie wykreślenia z listy członków - posiadaczy broni palnej sportowej – 
zgodnie z  przepisami prawa zawiadomiony zostanie właściwy organ policji lub 
żandarmerii w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o wykreśleniu. 

4. Ustala się następujące zniżki w opłacaniu składek w odniesieniu do wieku Członków 
Stowarzyszenia, i tak: 
- Członkowie powyżej 70go roku życia płacą składki w wysokości 50%,  
- Członkowie powyżej 80go roku życia są zwolnieni z opłacania składek.  
Niniejsze zniżki nie obejmują opłaty za ubezpieczenie, która pozostaje bez zmian 
i wynosi dla wszystkich Członków 40,00zł oraz licencje PZSS- 50,00zł. 

 
 
 
Za Zarząd  

         Grzegorz Namysł 
Prezes Zarządu SS BELLONA 

 

Kalisz, dnia 2022-01-14 


