Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Nieczajna
ul. Żukowa 5
62-002 Złotniki
NIP : 9721312384
REGON : 387509548

Regulamin Klubu Strzelecko – Kolekcjonerskiego Nieczajna

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu. O wszystkich ewentualnych zmianach
regulaminu członkowie Klubu będą informowani.

Rozdział II
Przyjęcie do Klubu
2. Procedura przyjęcia do Klubu rozpoczyna się od złożenia pisemnej Deklaracji Członkowskiej.
Do czasu podjęcia przez Zarząd Klubu decyzji o przyjęciu w poczet członków Klubu, osoba składająca Deklarację
Członkowską pozostaje kandydatem na członka Klubu.
3. Po złożeniu Deklaracji Członkowskiej kandydat na członka Klubu zobowiązany jest opłacić wpisowe oraz
zadeklarowaną składkę członkowską.
Opłacone wpisowe oraz składka członkowska podlegają zwrotowi w przypadku podjęcia przez Zarząd Klubu
decyzji o nieprzyjęciu kandydata na członka Klubu w poczet członków Klubu.
4. Członek Klubu nie posiadający licencji zawodniczej PZSS / pozwolenia na broń, zobowiązany jest do odbycia
minimum 3-miesięcznego stażu, zawierającego między innymi odpłatne :
a) szkolenie teoretyczne obejmujące :
-

zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy,

-

wybrane przepisy i zasady obowiązujące w strzelectwie sportowym,

-

podstawowe zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną,

-

wybrane zagadnienia z Ustawy o Broni i Amunicji,

-

wybrane zagadnienia z zakresu : budowy, zasady działania oraz rodzajów broni palnej i amunicji,
konserwacji broni palnej,

b) praktyczne szkolenie strzeleckie.

5. Zarząd Klubu nie ma obowiązku podawania powodu nieprzyjęcia kandydata na członka Klubu w poczet członków
Klubu.
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Rozdział III
Przygotowanie do egzaminu na patent strzelecki PZSS
1. Po odbyciu 3-miesięcznego stażu, członek Klubu może przystąpić do egzaminu na patent strzelecki PZSS.

2. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego PZSS może być zatwierdzony przez Klub w okresie do 3 miesięcy od
czasu zakończenia stażu / ostatniego treningu przygotowującego do egzaminu na patent strzelecki PZSS.

Rozdział IV
Opłaty
1. Wysokość opłaty wpisowej oraz składek członkowskich na kolejny rok ustala Zarząd Klubu.
2. Opłata wpisowa płatna jest jednorazowo przy wstępowaniu w poczet członków Klubu.
3. Pierwsza składka członkowska płatna jest przy wstępowaniu w poczet członków Klubu, każda następna do 31
stycznia danego roku.
4. Wyboru składki członkowskiej należy dokonać w Deklaracji Członkowskiej.
5. Zmiana wysokości składki członkowskiej na niższą jest możliwa do 31 stycznia danego roku.
6. Opłat członkowskich należy dokonywać na rachunek bankowy Klubu.
7. Preferencyjne stawki godzinowe za udział w treningu przysługują członkom Klubu z uiszczoną opłatą za składkę
pełną (kolekcjonerską oraz sportową).
8. Do zatwierdzenia przez Klub wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na kolejny rok, wymagane jest :
a) opłacenie przez członka Klubu należnych składek za kolejny rok,
b) opłacenie przez członka Klubu (na konto Klubu) kosztów wydania licencji zawodniczej PZSS zgodnie z
cennikiem PZSS,
c) potwierdzenie uczestnictwa w zawodach zgłoszonych do kalendarza WZSS lub PZSS.

9. Nieterminowe opłacenie składki członkowskiej skutkuje utratą członkostwa w Klubie oraz powiadomieniem o
tym fakcie PZSS.

Rozdział V
Treningi klubowe
1. Zorganizowane treningi klubowe dostępne są dla członków Klubu posiadających uprawnienia strzeleckie oraz
własną broń.
2. Treningi statyczne oraz dynamiczne odbywają się na osiach 40m, 50m oraz 100m.
3. Udział w treningu możliwy jest po dokonaniu rezerwacji najpóźniej na 3 dni przed zaplanowaną datą treningu.
4. Rezerwacja treningu musi zawierać datę, czas rozpoczęcia, długość trwania oraz rodzaj planowanego treningu
(statyczny/dynamiczny).
5. Nieuprawnione przekraczanie czasu trwania zarezerwowanego treningu jest nieprzestrzeganiem regulaminu
Klubu i może skutkować utratą członkostwa w Klubie oraz powiadomieniem o tym fakcie PZSS.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu Strzelnicy (w szczególności zasad bezpieczeństwa) może skutkować wykluczeniem
z treningu lub utratą członkostwa w Klubie oraz powiadomieniem o tym fakcie PZSS.
7. Klub nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestników w czasie przebywania na strzelnicy oraz w trakcie treningu.
W szczególności Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na strzelnicy.
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8. Klub nie ponosi odpowiedzialności majątkowej od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników w czasie
przebywania na strzelnicy oraz w trakcie treningu.
9. Treningi odbywają się wyłącznie przy spełnieniu warunku uczestniczenia w treningu minimalnej ilości osób.
10. Z przyczyn niezależnych od Klubu (między innymi niesprzyjające warunki atmosferyczne obniżające poziom
bezpieczeństwa na strzelnicy, decyzje władz państwowych, samorządowych oraz innych instytucji lub działanie
siły wyższej) treningi mogą zostać odwołane.

.......................................................................
(podpis prezesa Zarządu)

.......................................................................
(podpis wiceprezesa Zarządu)
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