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Komunikat informacyjny - 4/2017
Dotyczy działalności klubu w okresie letnich wakacji 2017r.
1. Udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży organizowanej w
Warszawie w okresie 15-19.07. 2017r.
2. Udział w zgrupowaniu dochodzącym w Pile strzelnica „Tarcza” zawodnicy
sekcji rzutek w okresie od 21.07 do 30.07 oraz od 20.08 do 28.08
3. Udział w obozie szkoleniowym w Ustce kadra pistolet oraz trenerzy w
okresie od 24.07 do 31.07.
4. Zebranie sekcji rzutek na strzelnicy „Tarcza” 20.07. godz.16.00 (czwartek).
5. Informujemy Osoby które złożyły w terminie do 10.07.2017 wnioski o
pierwsze wydanie licencji, że wnioski – 13 egz. zbiorowo wysłano do PZSS.
W związku z okresem urlopowym następne wnioski – złożone w Klubie
przesłane zostaną w II dekadzie sierpnia.
6. Urlop trenerów – przerwa wakacyjna w Klubie od 05.08 do 18.08.
7. Zebranie nowego Zarządu Klubu (w KRS przyjęto zmiany składu) w sali
Klubowej 03.08 godz.17.00 (czwartek) w tematyce:
a. Omówienie i przyjęcie planu działalności Klubu do końca 2017 roku
b. Podjęcie uchwały o skreśleniu z ewidencji Klubu Osób które nie
wywiązują się z zapisu w złożonej deklaracji przyjęcia do klubu oraz
posiadania licencji PZSS.
c. Przygotowanie zawodów strzeleckich planowanych na 30 września
(sobota) „II Pilski Puchar – Karabin SNAJPER” w konkurencjach karabin:
1. Mały kaliber -5,6 mm ( przyrządy sportowe ).
2. Mały kaliber – 5,6 mm (z lunetą „Snajper”) – 50 m
3. Duży kaliber – do 8 mm ( przyrządy otwarte ) – 100 m
4. Duży kaliber – do 8 mm ( z lunetą „Snajper” – 100 m
d. Przygotowanie na dzień 30 września po zawodach godz.14.00 pierwszy
termin, godz.14.30 drugi termin zebrania „Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Członków Klubu” w tematyce:
1. Zmiany w Statucie Klubu w oparciu o zapisy w nowej Ustawie
„Prawo o Stowarzyszeniach”.
2. Inne zmiany zapisu w Statucie Klubu wynikające z działalności Klubu.
3. Wolne wnioski dotyczące działalności Klubu.
Zarząd do aktualnych Członków Klubu wyśle zawiadomienie o zebraniu oraz
druk wniosku o przedłużenie licencji PZSS na rok 2018.
Biorąc pod uwagę ważność zebrania oraz czas złożenia wniosku do PZSS
<KONIECZNA OBECNOŚC NA ZAWODACH I ZGROMADZENIU>
Sprawy organizacyjne - biurowe wynikające z działalności Klubu
Proszę o ustalanie telefonicznie
Kazimierz Sadowski prezes zarządu- wolontariusz
Tel.604-240-613

