Rzeszów, dnia 15.02.2018 r.

UCHWAŁA NR 8/02/2018

Zarządu Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
z dnia 15 lutego 2018r.
Dotyczy : Opłaty za sprawdzian praktyczny w przypadku nieudokumentowania udziału we
współzawodnictwie sportowym w roku poprzedzającym przedłużenie licencji.
§1
Działając w oparciu o § 63 ust. 3 i 6 Statutu LOK, Prezydium Zarządu Klubu Strzeleckiego
KASZTELAN LOK w Rzeszowie uchwala co następuje:
§2
Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt.18
statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza się regulamin przyznawania i
pozbawiania licencji zawodniczej, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
Rozdział II – Tryb przyznawania, odmowy przyznania oraz pozbawiania licencji:
§ 7 pkt 8 ust. 1 mówi- w przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie
sportowym w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w
której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie.
Ust. 2 – Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu
jej składu i terminu z Prezesem PZSS.
Ust. 3 – Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną
przez PZSS.
Ust. 4 – Opłata za sprawdzian wynosi: 400,00 zł za pierwszą dyscyplinę oraz 200,0 zł za każdą
następną.
Ust. 5 – Opłata za sprawdzian stanowi dochód klubu sportowego.
Ust. 6 – PZSS może skontrolować przeprowadzenie sprawdzianu.
Upoważnienie do dokonania kontroli wydaje Prezes PZSS.
W związku z powyższym Zarząd Klubu Strzeleckiego KASZTELAN LOK w Rzeszowie
podejmuje uchwałę o wysokości opłat za sprawdzian praktyczny i wynosi 100,00 złotych za
każdą dyscyplinę strzelecką oraz za egzamin poprawkowy też w kwocie 100,00 zł za każdą
dyscyplinę.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KS ”KASZTELAN” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2018 roku.
Za Zarząd:

