Rzeszów, dnia 23.01.2017 r.

UCHWAŁA NR 02/01/2017
Zarządu Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
z dnia 23 stycznia 2017 roku.

dotyczy: przyjmowania nowych członków do KS ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie na 2017r.
§1
Działając w oparciu o § 21, §22.1,2,3, §24.1 i §26 Statutu Ligi Obrony Kraju i Uchwały Nr 3/2016
Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości minimalnej składki
dla członków wspierających LOK w 2017 roku oraz składki wpisowej nowo wstępujących od 2017 roku,
Zarząd Klubu Strzeleckiego Kasztelan LOK w Rzeszowie uchwala co następuje:
§2
Zgodnie z § 63 ust.3 i 8 Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie dla nowo wstępują‐
cych członków od dnia 23 stycznia 2017 roku ustala wysokość składki wpisowej jednorazowej w kwocie
1000,00 zł.( słownie tysiąc złotych) dotyczy dorosłych a grupujących młodzież i studentów wpisowe
wynosi w kwocie 500,00 zł. W szczególnych przypadkach kandydat może być zwolniony z wpisowego
lub wpisowe rozłożone na dwie raty na wniosek zainteresowanego.
§3
Członkostwo w stowarzyszeniu § 21 nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem podjęcia
uchwały przez Zarząd KS ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo o
niekaralności z Sądu Rejonowego, ksero dowodu tożsamości oraz innych posiadających dokumentów
związanych ze strzelectwem. Wpisowe należy wpłacić w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu lub po
wyznaczeniu terminu przez Zarząd Klubu. Kandydat może być wezwany przez Zarząd na zebranie celem
przeprowadzenia rozmowy i rozpatrzenia podania o przyjęcie go do klubu. W dniu przyjęcia kandydata
do klubu zostaje on zarejestrowany w bazie PZSS i od tego czasu liczy się staż członkowski zgodnie z
Uchwałą nr 10/2016 Zarządu PZSS oraz Regulaminem zdawania egzaminu na patent strzelecki
§ 8 pkt 4 i ppkt2.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KS ”KASZTELAN” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2017 roku.
Za Zarząd:

