
 
 
               

                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 – 1113/2020 z dnia 28.11.2019r.                                                     

                     Nr konta Biura Podk.ZW LOK – 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236 

 

        L.dz. 38/07/20                                                                                                                     Rzeszów, dnia  01.07.2020r      
                                          
 

                                                                        Członkowie  
                        Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie. 
 
 
                           Prezydium Zarząd Klubu Strzeleckiego Kasztelan Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie informuje, że w dniach       

 18 i 25 lipca 2020 roku w godz. 10-16 organizuje sprawdzian praktyczny do przedłużenia licencji zawodniczej na rok   

 2020.  W związku z powyższym informujemy członków klubu o możliwości zdania sprawdzianu  praktycznego do  

 przedłużenia licencji zawodniczej na 2020 rok w dniach 18 i 25 lipca 2020 r. od godz. 10.00 na strzelnicy PZŁ w Rudnej 

Małej. Warunkiem jest złożenie wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej ze sprawdzianem praktycznym w wersji   

 elektronicznej w Portalu Informatycznym PZSS na koncie  zawodnika. 

                           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 : 

1. Dla członków klubu którym brakuje po jednym starcie w zawodach do potwierdzenia licencji na 2020 i 
2021 rok po 100,00 złotych za każdą dyscyplinę strzelecką oraz za egzamin poprawkowy też w kwocie 
100,00 zł za każdą dyscyplinę strzelecką. 

2. Dla członków klubu którzy w ogóle nie startowali w zawodach w 2019 roku i 2020 roku do potwierdzenia 
licencji na 2020 i 2021 rok opłata za sprawdzian praktyczny wynosi : 200,00 zł za pierwszą dyscyplinę oraz 
100,0 zł za każdą następną dyscyplinę strzelecką ( PZSS nakazuje 400,00 i za kolejne po 200,00 zł. oraz za 
egzamin poprawkowy po 100,00 zł za każdą dyscyplinę strzelecką. 

  Opłaty sprawdzianu dokonać na konto Biura Podk.ZW LOK – 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236  z dopiskiem                               

  ( Nazwisko i Imię, składka członkowska wspierająca do KS Kasztelan LOK Rzeszów) lub na miejscu przed   

  sprawdzianem.                                                      

  Zgłoszenia  przyjmuje Sekretarz Klubu do dnia adres e-mail : szumaj@interia.pl lub tel. 601553700. 

               

          

                                                                                                                                 Za Prezydium Zarządu                                      

                                                                                                                                  Janusz Szczepański 

 


