Komunikat informacyjny Opłaty Regulaminowe – na stronę klubu.
Uprzejmie informujemy że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu z dnia 11.11.2015 r.
( po zawodach strzeleckich)w oparciu o Statut Klubu „kompetencje Zarządu”:
§ 24 p.11. Ustanawianie wysokości składek wpisowych i członkowskich raz w roku z ujęciem w
deklaracji członka Klubu.
Wobec powyższego zapisu w Statucie Klubu podjęto Uchwałę o opłatach:
A. Wpisowe, osoby dorosłe – „klasa powszechna” = 150,00 zł opłata po osobiście złożonej deklaracji
przyjęcia do klubu, (przyjmowanie do klubu podczas organizowanych przez klub zawodów ujętych na
stronie klubu www.icpila.eu ).
B. Składka w sekcji klasy powszechnej wynosi 240,00 opłacana jednorazowo do 30 kwietnia danego
roku, (od daty przyjęcia do klubu – w rozliczeniu za kwartał)
C. Wpisowe, dzieci i młodzież – „sekcja strzelectwa kwalifikowanego” = 20,00 zł opłata po osobistym
złożeniu deklaracji w klubie.
(przyjmowanie do klubu we wtorki i czwartki w godz.15.00 – 18.00)
D. Składka, dzieci i młodzieży = 10,00 zł opłacana co miesiąc do 5 dnia miesiąca.
E. Funkcyjni, członkowie Sekcji Terenowych oraz innych Formacji Strzeleckich nie mających licencji
PZSS wnoszą składki jednorazowo = 180,00 zł, Zarządy Sekcji terenowej pobierają składki od członków
sekcji, przekazują do klubu 50% składek w tym również innych opłat regulaminowych.
Pozyskane kwoty mogą przeznaczyć na działalność Sekcji zgodnie z uchwałą Zarządu Sekcji.
(Zarząd na wniosek Zainteresowanego może obniżyć lub zwolnić z opłaty wpisowego lub składki w
przypadkach losowych, uczniowie I LO Piła nie opłacają wpisowego i składek, w przypadku członkostwa
w Klubie przez kilku osób z jednej rodziny składka wynosi 50% opłacana przez każdą Osobę z rodziny).
F. Opłaty na wydania licencji PZSS oraz jej przedłużenie – po osobiście złożonym wniosku = 80,00 zł
(Sekcje terenowe opłacają – wnoszą na konto Klubu zbiorowo przed składaniem wniosku – składanie
przez Przedstawiciela Zarządu Sekcji w Klubie po uprzednim poinformowaniu o przybyciu, w Sekcji
Terenowej pozostawiają 15,00 zł od osoby na koszty biurowe.
G. Opłaty składki startowej osobiście wnoszonej do Organizatora zawodów przy rejestracji startu w
zawodach strzeleckich – Sekcje Terenowe organizujące zawody w oparciu o regulamin zatwierdzony
przez Zarząd Klubu i WZSS lub PZSS startowe w całość pozostawiają u Organizatora lub przeznaczają
je zgodnie z własną Uchwałą.
Poniżej ustalone opłat – jako koszty startowego:
1. Broń mały kaliber konkurencje - pistolet, karabin przy konkurencji ocenianej 10 strzałowej = 40,00 zł
przy konkurencji 20 strzałowej = 50,00 zł w tym jest koszt amunicji opłacanej w CSS „Tarcza”.
2.Broń centralnego zapłonu – pistolet, karabin oraz rzutki startowe = 30,00 oraz koszty amunicji zużytej
podczas strzelania wg wartości ustalonej z Właścicielem do czasu uzyskania decyzji na posiadanie
takiej broni przez klub.
3.Osoby posiadające broń i amunicję własną – zgodną z wymogami konkurencji wnoszą tylko startowe
= 30,00 ( odnotowanie w metryczce i rejestrze „Tarczy”).
4.Zabronione jest użyczanie podczas zawodów broni i amunicji pomiędzy startującymi bez zgody
Organizatora zawodów – Kierownika Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów.
5.Biorac pod uwagę praktykę użyczania amunicji i broni na strzelnicy – po spełnieniu pkt.4. by nie
„windować” cen ustalono koszt amunicji( użyczanie opisana na metryczce strzelającego)
Mały kaliber boczny zapłon– kal.5,6 mm/ strzał=0,80 zł;
Centralny zapłon, amunicja pistoletowa do kal. 9mm/strzał= 2,00 zł
Centralny zapłon, amunicja dopuszczona do kal.8 mm/strzał =3.00 zł
Broń gładko lufowa do kal.12/70 strzał +rzutek = 3.00 zł.
Opłata składek oraz inne regulaminowe opłaty z wyjątkiem startowego
wpłacamy na konto Klub jak poniżej:
GBW SA O. Piła nr 52 1610 1146 0079 4840 2000 0001,
Adresat: Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła, ul. W. Pola 11, 64-920 Piła.
Powyższe ustalenia – Uchwałę zaakceptowano i przyjęto 22.02.2017 przez Zarząd Klubu jako aktualne.
Do informacji Członków Klubu w tym Sekcji Terenowych.
Piła, 22.02.2017
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