Numer licencji
(wypełnia PZSS)

WNIOSEK
O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LICENCJI KLUBOWEJ PZSS na rok

20…….

uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Na podstawie regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do
strzeleckim, proszę o przedłużenie licencji klubowej w zaznaczonych dyscyplinach:

pistolet

udziału we

karabin

współzawodnictwie w sporcie

strzelba gładkolufowa

Pełna nazwa wnioskodawcy:

Adres siedziby klubu / sekcji strzeleckiej:
miejscowość

ulica, numer domu, numer lokalu

kod pocztowy

poczta

telefony (bezwzględnie konieczne)

faks

e-mail (bezwzględnie konieczny)

strona www

Kadra szkoleniowa:
Imię i nazwisko

Nr licencji trenerskiej wydanej przez PZSS

Do wniosku załączam:
1. kserokopię polisy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w systemie szkolenia i współzawodnictwa
sportowego (ważną na co najmniej I kwartał roku);
2. potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję na rok następny;
3. pisemne oświadczenie o uczestniczeniu we współzawodnictwie dzieci i młodzieży (dotyczy klubów uprawnionych z tego tytułu do
ulgowej opłaty licencyjnej);
4. dowód uczestnictwa w zawodach;
5. dokumenty, w których dokonano zmian lub straciły ważność (statut klubu, regulamin strzelnicy, decyzja, umowa, itp.):

……………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że w dokumentach wcześniej złożonych do komisji licencyjnej PZSS w celu wydania
licencji klubowej nie dokonano zmian. *)
…………………………………………………………
…...……………..….…….….……..…………….
miejscowość, data
pieczęć i podpis prezesa / kierownika klubu
*) niepotrzebne skreślić_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaświadczenie Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego
Zaświadczam, że klub wnioskodawcy jest zarejestrowany w ewidencji związku pod numerem ………………….………….……
i wypełnia obowiązki wynikające ze statutu WZSS.
pieczęć związku
…………………….……………….…….
……………………………………………………….
miejscowość, data
podpis i pieczęć prezesa związku
________________________________________________________________________________________________________________

Akceptacja Zarządu Wojewódzkiego LOK (dotyczy wyłącznie klubów Ligi Obrony Kraju)
Wyrażamy zgodę na uzyskanie licencji klubowej PZSS przez wnioskujący klub.
…………………….……………….…….
……………………………………………………….
miejscowość, data
podpis i pieczęć
____________________________________________________________________________________________________________________________

ORZECZENIE KOMISJI LICENCYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
Komisja Licencyjna PZSS orzeczeniem z dnia
w dyscyplinach:
pistolet

karabin

………………………..…………….…

przedłużyła ważność licencji na rok

20

……….…

strzelba gładkolufowa
……………………………………….………………………..…………………………
podpis przewodniczącego komisji licencyjnej lub uprawnionego członka

Załącznik
do regulaminu § 5 pkt 1a
dot. licencji klubowej
pieczęć klubu

OŚWIADCZENIE
kierownika klubu

Nr licencji
zawodniczej

e

f

g

Nazwa zawodów,
miejsce i data

Dyscyplina

Nazwisko i imię

Lp.

Kalendarz

Klasyfikacja

Oświadczam, że zgodnie z § 5 pkt 1a, wymienione osoby/drużyny uczestniczyły
w niżej wymienionych zawodach zgłoszonych do kalendarza WZSS/PZSS,
w których uczestniczyło nie mniej niż 10 zawodników lub 3 drużyny.

a

b

c

d

WZSS

P
K
S

ind.

1.

PZSS
WZSS

2.

PZSS
WZSS

3.

PZSS
WZSS

4.

PZSS

P
K
S
P
K
S
P
K
S

druż.
ind.
druż.
ind.
druż.
ind.
druż.

Potwierdzam zgodność danych zawartych w oświadczeniu.
……………..........……………………
miejscowość, data

………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………………….
podpis i pieczęć kierownika klubu

………………………………………………………….
podpis i pieczęć WZSS

WZSS – Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego, PZSS – Polski Związek Strzelectwa Sportowego
PKS – Pistolet, Karabin, Strzelba, ind. – klasyfikacja indywidualna, druż. – zawody drużynowe
Przy nazwie zawodów należy zakreślić w kolumnie:
„c” - do którego kalendarza były zgłoszone zawody
„d” - odpowiednią literę dyscypliny, w której startowali zawodnicy
„e” – rodzaj klasyfikacji w zawodach

