Informacja do wszystkich członków Rawickiego Klubu Sportowego BOCK
W związku z wdrażanym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, od października 2018 r.
nowatorskim portalem internetowym mającym na celu kompleksową usługę dla obecnych, jak i przyszłych
członków klubów/stowarzyszeń sportowych zajmujących się strzelectwem sportowym przekazuję
instrukcję postępowania.
Adres portalu:

https://portal.pzss.org.pl
INSTRUKCJA dot. przedłużenia licencji zawodniczej na 2019 rok
1. Członek RKS BOCK posiadający aktualną na 2018 rok licencję zawodniczą i chcący ją przedłużyć na
kolejny rok 2019 musi spełniać podstawowe kryterium udokumentowania osobostartów.
Oświadczenie zawodnika o osobostartach wraz z decyzją na jaki rodzaj broni ma być wystawiona licencja
odbywa się wyłącznie poprzez portal internetowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Adres portalu:

https://portal.pzss.org.pl
Login ( adres poczty e-mail kandydata – OBOWIĄZKOWY )
Hasło numer PESEL kandydata
Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła!!
2. W zakładce licencje i patenty wypełnić formularz wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej, a
następnie ( zgodnie ze wskazówkami systemu ) wysłać go do klubu.
3. Kierownik biura BOCK po weryfikacji zgodności osobostartów z deklarowanymi rodzajami broni na
które będzie przedłużona licencja, przesyła ją poprzez Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego do
Warszawy. Jednocześnie klub wnosi w imieniu członka, do Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, stosowną opłatę licencyjną.
Komisja licencyjna PZSS po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję o przedłużeniu licencji zawodniczej na
2019 rok, co będzie widoczne na indywidualnym profilu zawodnika i możliwe do wydrukowania.
https://portal.pzss.org.pl ( logowanie według procedury podanej powyżej )
4. Legitymacje / licencje ze zdjęciem tzw. plastiki będą przesyłane jak dotychczas na adres klubu.

Informacja Zarządu Klubu, ściśle związana z procedurą przedłużania licencji.
Walne Zebranie Członków RKS BOCK Rawicz obradujące 23 marca 2018 roku
uchwaliło:
Składki członkowskie od 1 stycznia 2019 r.
I.
Dla członków zwyczajnych RKS „BOCK” :
1) wysokość jednorazowego wpisowego w kwocie 300,00 złotych
2) wysokość składki rocznej
a) w kwocie 310,00 złotych dla członków z licencją zawodniczą
b) w kwocie 250,00 złotych dla członków bez licencji zawodniczej
II
Dla członków młodych
3) wysokość składki miesięcznej w kwocie 30,00 złotych
Powyższe uregulowania związane są z wymogami przepisów finansowych stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie - zawodnicy przedłużający licencję na 2019 rok winni w terminie
jednego miesiąca, od dnia złożenia wniosku o przedłużenie licencji, uiścić składkę
członkowską za 2019 rok w wysokości 310 złotych na konto:
SANTANDER Oddział Rawicz 26 1500 2110 1221 1001 2394 0000
tytułem:
( Imię, nazwisko członka – składka członkowska za 2019 rok )

Członkowie klubu BOCK, którzy w ankiecie personalnej, dołączonej do deklaracji wstąpienia
nie podali indywidualnego adresu poczty e-mail lub adres zmienili lub też zmienili numer
telefonu komórkowego proszeni są o niezwłoczny kontakt z biurem klubu w celu aktualizacji
danych.
Bez aktualnego adresu e-mail, załatwienie spraw członek-klub-PZSS, będzie niemożliwe!

(-) Piotr Domaniecki
Kierownik biura RKS BOCK

