WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „ŚLĄSK”
SEKCJA STRZELECKA
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36
tel./fax 713425455, 71 3425980, e-mail; strzelnica.wks@wp.pl

W związku z wprowadzeniem przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego nowego Portalu
Informatycznego, prosi się wszystkich członków sekcji strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego
„ŚLĄSK” o zapoznanie się ze
szczegółami jego funkcjonowania: https://www.pzss.org.pl/
w zakładce: Portal informatyczny.
Począwszy od 2019 r. zmianie ulega sposób ubiegania się o wydanie licencji po raz pierwszy oraz
ubiegania się o jej przedłużenie.
1. Wydanie licencji po raz pierwszy: odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta
zawodnika w Portalu PZSS. Równocześnie z wnioskiem elektronicznym wysyłany jest dokument
w wersji „ papierowej”, który należy dostarczyć do sekretariatu sekcji strzeleckiej. Warunkiem
dalszego procedowania wniosku przez Klub jest opłata składki członkowskiej na dany rok.
2. Przedłużanie licencji PZSS: odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta
w Portalu PZSS zawodnika do którego dostęp aktywuje sekcja strzelecka /w razie problemów
prosimy o kontakt z Sekretariatem Sekcji: strzelnica.wks@wp.pl lub telefonicznie: 71 342 59 80.
Warunkiem dalszej realizacji wniosku przez Klub; jest opłata składki członkowskiej i
złożenie
w
sekretariacie
sekcji
strzeleckiej
papierowej
wersji
wniosku
o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we
współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
3. Licencja PZSS w wersji drukowanej będzie możliwa do wygenerowania
z własnego indywidualnego konta, natomiast karta plastikowa będzie do odbioru
w sekretariacie sekcji strzeleckiej WKS „ŚLĄSK”.
Opłata składki członkowskiej:
1. Składkę członkowską można wpłacać:
- gotówką w sekretariacie sekcji strzeleckiej lub przelewem na konto:
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Sekcja Strzelecka
ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
Nr Konta: 44 1020 5242 0000 2502 0438 0820
Tytuł przelewu: Składka członkowska za rok ……., sekcja strzelecka, Nazwisko i imię…….
2. Po dokonaniu wpłaty składki przelewem, należy przesłać do sekretariatu potwierdzenie przelewu
na adres: strzelnica.wks@wp.pl lub dostarczyć osobiście wraz z papierową wersją wniosku o
przedłużenie Licencji PZSS.
3. Potwierdzeniem dokonania wpłaty składki będzie wklejenie hologramu do legitymacji
członkowskiej.
Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku wynosi:
1.
2.
3.
4.

Składka członka wspierającego – 480,00 zł
Składka zawodnika do 18-go roku życia – 300,00 zł
Składka zawodnika powyżej 18-go do 23-go roku życia – 350,00 zł
Składka zawodnika powyżej 23-go roku życia – 450,00 zł

Zawodnicy do 23-go roku życia składkę członkowską wnoszą jednorazowo lub mogą wnosić w 2 ratach
/1-sza rata do 31 stycznia, 2-ga rata do 30 czerwca/.

