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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH
DO STOWARZYSZNIA STRZELECKIEGO BELLONA:
Jeśli jesteś zdecydowany przystąpić do naszego stowarzyszenia to:
1.
Pobierz deklarację wstępującego ze strony Klubu:
http://www.bellona.kalisz.pl/dokumenty.html
2.
Wypełnij czytelnie,literami drukowanymi Deklarację wstępującego, nie zapomnij
o załącznikach:
 zdjęcie legitymacyjne, które zostanie umieszczone na legitymacji wstępującego;
 kserokopia pozwolenia na broń, lub zaświadczenie o niekaralności (funkcjonariusze
służb mundurowych mogą w zamian przedstawić zaświadczanie z właściwego działu
kadr)
 kserokopia posiadanych licencji strzeleckich, legitymacji sędziowskich, innych
dokumentów, jeśli już wcześniej związanych byłeś ze strzelectwem i chcesz zmienić
Klub.
Pamiętaj, żeby Deklarację własnoręcznie podpisać!
3.
Wpłać na konto Klubu, jednorazową opłatę tytułem wpisowego w wys. 250,00 zł oraz
składkę roczną w wysokości 220,00 zł (zawierającą 180 zł składki oraz 40 zł ubezpieczenia)
Razem do zapłaty = 470,00 zł
Pamiętaj, na przyszłość, że składki członkowskie jest płacimy co roku do 28 lutego.
Nie musisz dołączać potwierdzenia do deklaracji - wpłata z pewnością odbije się na koncie
Klubu.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4
PKO Bank Polski S.A.nr PL 47 1440 1390 0000 0000 1519 6297
Ustalone są następujące zniżki w opłacaniu składki członkowskiej 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 sekcji strzeleckiej 40,00 zł, oraz opłaty wpisowego- 250,00 zł
UWAGA! - Jeśli chcesz być tylko członkiem tylko Klubu Kolekcjonerów Broni, działającym
przy Stowarzyszeniu, zwolniony jesteś z opłaty ubezpieczenia, więc do zapłaty masz 430 zł.
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4.
Deklarację, wraz z niezbędnymi załącznikami dostarcz do biura Stowarzyszenia, we
wtorki lub czwartki w godz. 8.00-14.00 lub zostaw w biurze zawodów, podczas organizowanych
przez nas imprez sportowych albo prześlij na adres Stowarzyszenia.
Jeśli chcesz możesz też wysłać skan deklaracji na adres: ssbellonakalisz@gmail.com. Pamiętaj
jednak, że wtedy musisz dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej - nie może to być skan zdjęcia.
Wymiary fotografii: 3,5 cm x 4,5 cm. Max rozmiar pliku 100 kB, rozszerzenie JPG, JPEG.
5.
Oczekuj na decyzję Zarządu.
Przyjęcia nowych członków są w terminach organizowanych przez nas zawodów z terminarza
rocznego.
W przypadku decyzji odmownej Twoje wpłaty zostają niezwłocznie zwrócone.
6.

Jeśli dopełnisz wszystkich w/w formalności, zostaniesz Członkiem Stowarzyszenia;)

7.
W ciągu kilku dni, zostaniesz wpisany do rejestru Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego - na adres e-mail podany w Deklaracji (pamiętaj żeby napisać do czytelnie)
otrzymasz informację o utworzonym koncie w portalu informatycznym PZSS
https://portal.pzss.org.pl/ Twoim loginem będzie adres e-mail, hasłem Twój PESEL.
8.
Po otrzymaniu linku z aktywacją konta w PZSS, zaloguj się, zweryfikuj dane,
ewentualnie popraw.
9.
Po upływie 3 miesięcy od daty wpisania Cię w rejestrze PZSS możesz przystąpić
do egzaminu na patent strzelecki. Przed egzaminem, masz obowiązek przystąpić
do organizowanego przez nas kursu przygotowawczego do egzaminu na patent strzelecki.
Okres 3 miesięcy liczy się od momentu otrzymania e-maila z portalu PZSS.
Koszt uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu na patent strzelecki to 150zł.
10.
Po odbyciu kursu przygotowawczego w macierzystym klubie na patent strzelecki,
możesz za pośrednictwem portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/ zarejestrować się na egzamin
strzelecki - terminy znajdziesz na stronie główniej PZSS lub na koncie portalu w zakładce
„Egzaminy na patent”. Koszt uczestnictwa w egzaminie to 400 zł + koszt badań lekarskich.
Na egzamin na patent strzelecki musisz zabrać:
 wniosek o nadanie patentu strzeleckiego, wraz z podpisem Prezesa Stowarzyszenia oraz
zaświadczeniem na wniosku od lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia;
 potwierdzenie zapłaty za egzamin;
 dowód osobisty
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11.
Po uzyskaniu patentu strzeleckiego, za pośrednictwem portalu PZSS składasz wniosek
o nadanie licencji zawodniczej. Opłata płatna w momencie składania wniosku na konto
Stowarzyszenia w wysokości 50 zł
12.
Gotowe ;)
Po uzyskaniu licencji zawodniczej, możesz uczestniczyć w zawodach w całej Polsce.
Możesz wystąpić do właściwej komendy wojewódzkiej policji o wydanie pozwolenia na broń do
celów sportowych i kolekcjonerskich.
Pamiętaj, jednak, że aby utrzymać licencję zawodniczą na kolejny rok musisz uczestniczyć
w zawodach strzeleckich w systemie 4, 2, 2, np. 4 pistolety, 2 karabiny, 2 strzelby.

Wszystkie aktualne informacje znajdziesz na stronie Klubu www.bellona.kalisz.pl . Staramy się,
również w miarę możliwości wysyłać informację e-mailem o organizowanych kursach
przygotowawczych

