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Komunikat 17/2020
Szanowni Członkowie oraz Sympatycy Klubu zgodnie z planem oraz
informacją podaną na stronie w dniu 30.09.2020 (środę) odbyło się spotkanie
Zarządu Klubu oraz Przedstawicieli Komisji Strzeleckiej.
Podczas spotkania przyjęto uchwałą poniższe ustalenia:
1. Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych przez Klub w roku 2021
do planu PZSS Warszawa ( Puchar Wiosny oraz Puchar Jesieni )w regulaminie
ujęto, że zgłoszenie do startu w zawodach – dotyczy to wszystkich zawodów
organizowanych przez Klub w 2021 roku należy przesyłać pocztą na adres
email: ks-agi03@wp.pl ; tel. 667 984 864 .
Uwaga - Startujący pobiera ze strony Klubu metryczkę konkurencji w których
planuje startować, wypełnioną przedstawia do rejestracji w biurze zawodów.
2. Przyjmowane są wnioski o przedłużenie licencji Klubowej , dotyczy to
Członków Klubu którzy spełnili wymogi regulaminu licencyjnego PZSS, odbyli
wymaganą ilość osobo startów w tym brali udział minimum dwa razy w
zawodach organizowanych przez Klub – zgodnie z zapisem w osobiście
złożonej deklaracji przyjęcia do Klubu, przypomina się - przed złożeniem
wniosku należy opłacić składkę członka Klubu na rok 2021 która wynosi
240,00 zł ( Funkcyjni Klubu zgodnie z umowa o wolontariacie ).
3. W celu utrzymania jednolitego obiegu dokumentów Klubowych - wymogi
RODO w tym składanej deklaracji przyjęcia do Klubu oraz wniosków o
przedłużenie licencji na rok 2021 należy te dokumenty przesyłać w wersji
papierowej na adres klubowy jak na listowniku lub wersji elektronicznej na
adres : ks-agi03@wp.pl tj. do Pani Agaty Janickiej – Wiceprezesa/Dyrektora
Biura Zarządu która odpowiedzialna jest za całość dokumentacji statutowej
Klubu w tym ewidencję Członków Klubu.
4. Najbliższe zawody 10.10.2020 „Puchar Jesieni”, zgłoszenia przyjmowane są
pocztą email: adruszcz@vp.pl, Tel. 507 372 307 przez kol. Arkadiusza Druszcz
który pełni funkcję wiceprezesa d/s sekcji klasy powszechnej oraz Kierownika
zawodów, prowadzi ewidencję Członków Sekcji Klasy Powszechnej oraz
Komisji Strzeleckiej tj. Sędziów Klubowych współpracujących.
5. Przygotowano dokumentację do wniosku klubu o przedłużenie licencji
Klubu na rok 2021, upoważniono kol. wiceprezesa Arkadiusza Druszcz do
weryfikacji ilości osobo startów przez Członków Klubu Sekcji Klasy Powszechnej
posiadających licencję na rok 2020 w oparciu o regulamin PZSS i złożoną
deklarację oraz zaplanowanie terminów egzaminów na patent PZSS i kursu
Prowadzących Strzelanie.

6. Potwierdzono skład zespołu sędziowskiego na zawody planowane w 2020
roku oraz upoważniono kol. Arkadiusza Druszcz do „doboru” na zawody
głównych sędziów konkurencji którzy zobowiązani są być 30 minut wcześniej
przed zawodami w celu sprawdzenia osi i stanowisk.
7. Upoważniono Panią Wiceprezes/Dyrektor Biura oraz Panią Sylwię
Pierzchała – Skarbnik Zarządu do przygotowania nowych – na rok 2021 umów
z Wolontariuszami oraz analizy wydatków poniesionych przez Klub w
bieżącym roku w celu rozliczenia otrzymanych dotacji z Powiatu Pilskiego.
8. Aktualny plan zajęć w Klubie wynikający z ofert do Zarządu Powiatu oraz
działalności bieżącej:
a. Spotkania Zarządu w ostatnią środę miesiąca o godz.17.00
b. Biuro Klubu czynne we środy w godz.17.00 -18.30
c. Treningi stałe : poniedziałek - wtorek - środa - czwartek
w godz.13.30 – 16.30 reprezentacje klas pierwszych szkół średnich
w godz.17.00 – 18.30 treningi członkowie Klubu.
d. Realizowane będą zawody ujęte w planie PZSS i WZSS oraz
zaplanowano w grudniu zawody ‘Mistrzostwa Powiatu’ uczni I klas
szkół średnich i organizacji „Seniorów” o Puchar Starosty Pilskiego.
9. Uwaga- plany dotyczące działalności organizacyjnej w Klubie w tym
treningów oraz zawodów mogą ulec zmianie w przypadku wytycznych
Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
10. Przypomniano, że na zawodach w związku z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia oraz PZSS obowiązują „obostrzenia sanitarne” ujęte w regulaminie
zawodów przedstawionym na stronie Klubu.
11. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, pobyt Wszystkich Osób z godz.
wejścia i wyjścia z sali strzeleckiej lub z biura Klubu przy ul. W. Pola 11 – siedziby
Klubu odnotowywane jest w rejestrze prowadzonym zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia w oparciu o „obostrzenia sanitarne” ujęte w regulaminie
użytkowania sali strzeleckiej I LO.
Obecni na spotkaniu:
Zarząd Klubu w składzie poniżej
Kazimierz Sadowski - prezes, Apolinary Teleżyński – sekretarz
wiceprezesi Agata Janicka i Arkadiusz Druszcz,
Sylwia Pierzchała – skarbnik
Trener – Krystyna Sadowska
Rada Zawodnicza - zawodniczka Pani Iwona Olejniczak
Moderator prowadzący stronę Klubu kol. Adam Burczyk
Przedstawiciele Komisji Strzeleckiej – sędziowie funkcyjni:
Ireneusz Baranowski , Jacek Wożniak, Dariusz Ciężki,
Kazimierz Sadowski – prezes zarządu (wolontariusz)
icpil@wp.pl, Tel.601 078 210

