KLUB STRZELECKI ”KASZTELAN” LOK W RZESZOWIE
35‐205 RZESZÓW, ul. Gołębia 10 tel.17/86 ‐11‐783 lub 17/86‐11‐043

LICENCJA KLUBOWA PZSS Nr LK – 1113/2017
Nr konta Biura Podk.ZW LOK – 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236

.

Rzeszów, dnia 23.01.2017r

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KS”KASZTELAN”LOK W RZESZOWIE
§1
Dokumenty wymagane do przyjęcia w poczet członków KS Kasztelan LOK w Rzeszowie.


podanie o przyjęcie do klubu,



informacja z Krajowego Rejestru Karnego ( przy Sądzie Okręgowym),



ksero dowodu tożsamości,



ksero innych dokumentów związanych ze strzelectwem
§2

Członkostwo w stowarzyszeniu § 21 Statutu LOK nabywa się na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem
podjęcia uchwały przez Zarząd KS ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie. Wpisowe należy wpłacić w dniu podjęcia
uchwały o przyjęciu lub po wyznaczeniu terminu przez Zarząd Klubu. Wpisowe jednorazowe od dnia 23.01.2017
roku wynosi 1000,00 zł ( tysiąc złotych), a składka roczna członkowska na 2017 rok wynosi 300,00 (trzysta) zł.
Osoby uczące się, do ukończenia 25 roku życia, płacą 50% składki podstawowej i wpisowego.
Kandydat może być wezwany przez Zarząd na zebranie celem przeprowadzenia rozmowy i rozpatrzenia podania
o przyjęcie go do klubu.
§3
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do
uprawiania sportu strzeleckiego § 7. p.3 b osoba ubiegająca się o patent strzelecki musi spełniać m.in. warunek
przynależności od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS. Uchwałą nr 10/2016 zarząd PZSS
wprowadził do regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu
strzeleckiego, w §8., punktu 4.: 4.1. Zarząd upoważnia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób
przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się
odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję. 4.2. Staż członkowski
zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie
związku. Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3‐miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka
klubu w bazie PZSS (pod adresem: http://klub.pzss.org.pl/wwwpzss‐egz/ ), obowiązek rejestrowania członka
spoczywa na kierownikach klubów.

