WNIOSEK O PRZYJĘCIE KLUBU DO ZZSS
Proszę o przyjęcie naszego stowarzyszenia w poczet członków Zachodniopomorskiego Związku
Strzelectwa Sportowego
Pełna nazwa wnioskodawcy:

Sugerowana nazwa skrócona (nazwa skrócona składa się z jednego kluczowego słowa nazwy lub jej
skrótu i nazwy miejscowości):

Adres siedziby klubu / sekcji strzeleckiej:
miejscowość

ulica

kod pocztowy

telefon

numer domu, numer lokalu

poczta

e-mail

strona www

Kadra szkoleniowa:
Imię i nazwisko

Nr licencji trenerskiej

Zobowiązujemy się do przestrzegania Statutu Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, regulaminów sportowych, przepisów bezpieczeństwa i dyscyplinarnych ZZSS. Do
wniosku załączamy:
1. potwierdzoną kopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z
ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu sportowego;
2. potwierdzoną kopię statutu klubu;
3. dowód wniesienia opłaty wpisowej i składki członkowskiej na konto ZZSS.

Miejscowość i data

Piecz. stowarzyszenia

Podpisy i pieczęć osób upoważnionych do
reprezentacji stowarzyszenia

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby oraz stowarzyszenia sportowe.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie
pisemnego zgłoszenia wypełnionej deklaracji, do której należy dołączyć dokumenty określające status
prawny kandydata. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego, a następnie
składki członkowskiej.
4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ustępie drugim mogą być
określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku.
§ 13
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i
programu działania.
3. Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku. .
4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w Statucie Związku. Z
obowiązku uiszczania składek zwolnieni są Członkowie Honorowi.
§ 14
1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane przez swoich delegatów zgodnie z
zasadami ustalonymi przez władze Związku.
b) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących
celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów.
c) prawo posiadania aktu członkostwa.
d) prawo rekomendacji i opieki Związku w swej działalności.
e) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.

