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Regulamin opłacania składek członkowskich
przez członków Klubu Strzeleckiego „Silesia Guns”

 1. Składka członkowska opłacana jest:
 a) jednorazowo za cały rok – w miesiącu styczniu lub grudniu roku poprzedzającego
 b) jednorazowo za każdy pozostały miesiąc  - w miesiącu przyjęcia w poczet nowego członka

 2. Składka członkowska opłacana jest przelewem na konto bankowe Klubu:

Klub Strzelecki Silesia Guns, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice,
Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233

Tytułem: Składka członkowska Imię Nazwisko za rok …

 3. Wysokość składek członkowskich oraz kwoty wpisowego ustala Zarząd klubu na drodze uchwały.
 4. Składka członkowska zawiera opłatę za wydanie jednej licencji zawodniczej PZSS.
 5. Wysokość składek, począwszy od w roku 2022, wynosi:

 a) 360 zł – składka obejmuje 1 trening tygodniowo (gwarantowane 60 min) na strzelnicy Target
Alfa Silesia, w dniu i na osiach wskazanych przez kierownictwo strzelnicy,

 b) 500 zł – składka obejmuje 2 treningi tygodniowo (gwarantowane 120 min) na strzelnicy Target
Alfa Silesia, w dniu i na osiach wskazanych przez kierownictwo strzelnicy,

 c) 50 zł  dla  juniorów – składka obejmuje  1  trening  tygodniowo (gwarantowane 60 min)  na
strzelnicy Target Alfa Silesia, w dniu i na osiach wskazanych przez kierownictwo strzelnicy.

 d) 30 zł – za każdy miesiąc pozostały do końca roku – dla nowo przyjętych członków.
 e) 10 zł – dla członków, którzy wspierają swoją pracą działalność Klubu oraz zawodników, którzy

osiągają dobre wyniki sportowe w kraju i za granicą . Zarząd klubu określa listę osób.
 6. Opóźnienie wpłaty składki członkowskiej powoduje jej wzrost o 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia.
 7. Wysokość  wpisowego  wynosi  200  zł  dla  członków  wstępujących  po  raz  pierwszy  do  klubu

związanego z dyscyplinami strzelectwa sportowego, oraz 20 zł dla członków będących członkami
innego klubu związanego z uprawianiem strzelectwa sportowego, zmieniających barwy klubowe
oraz członków kół łowieckich.

 8. Wysokość składki członkowskiej może zostać obniżona do 50 zł, pod warunkiem odpracowania 20
godzin przy organizacji zawodów.

 9. Zarząd klubu może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Klubu , który zalega z opłatą składki
członkowskiej trzy miesicie.

Uwaga! Forma treningów uzgadniana jest z Zarządem Klubu indywidualnie dla każdego członka. W opłacie
nie są zawarte koszty amunicji, tarcz, zaklejek, itp. Po zakończeniu treningu, każdy uczestnik zabiera swoje
zużyte tarcze oraz zbiera łuski, pozostawiając ład i porządek na stanowisku strzeleckim.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu KS Silesia Guns nr 34/2021 z dnia 3 listopada 2021.
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