
UCHWAŁA NR 1/2021 
ZARZĄDU OKRĘGOWEGO KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

„10-ka” 
z dnia 16 lutego 2021 

 

w sprawie:  
- zwrotu wydatków za udział w zawodach sportowych 

 

§1 
1. Zgodnie z §17 pkt. 7 lit. c Statutu Klubu Zarząd Klubu podejmuje decyzję o 

zwrocie wydatków poniesionych przez zawodników reprezentujących Klub 
podczas udziału w zawodach sportowych. 

2. Zwrot wydatków realizowany będzie zgodnie z następującymi zasadami: 
a) zawody, w których zamierza uczestniczyć zawodnik (członek Klubu) muszą być 
koniecznie ujęte w kalendarzu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
b) zamiar udziału w zawodach musi zostać zgłoszony przez zawodnika do biura 
Klubu na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej uchwały wraz z 
regulaminem zawodów w terminie minimum 3 dni przed datą rozpoczęcia 
zawodów* 
b) uczestnik przedstawi imienny dowód wpłaty poniesionych wydatków 
c) uczestnik przedstawi komunikat z zawodów 

 

§2 
1. Zwrot poniesionych przez zawodnika wydatków obejmuje opłatę startową 

oraz koszty zakwaterowania w wysokości:  
a) dla zawodników, którzy uzyskali w klasyfikacji danej konkurencji sportowej 

lokatę (miejsce) 1, 2, 3 - 100 % zwrotu poniesionych wydatków 
b) dla zawodników, którzy uzyskali w klasyfikacji danej konkurencji sportowej 

lokatę (miejsce) od 4 do 10 - 50 % zwrotu poniesionych wydatków 
c) dla zawodników, którzy uzyskali w klasyfikacji danej konkurencji sportowej 

lokatę poza miejscem 10 - 25 % zwrotu poniesionych wydatków 
2. Zwrot poniesionych przez zawodnika wydatków opłaty startowej dotyczy 

odrębnie każdej konkurencji, w której został sklasyfikowany. 
3. Łączny, maksymalny zwrot poniesionych wydatków przez zawodnika w 

jednych zawodach ustala się do wysokości dwóch rocznych składek 
członkowskich obowiązujących w Klubie  

 

§3 
1. W przypadku delegowania zawodnika przez Klub do udziału w określonych 

zawodach koszty opłaty startowej oraz zakwaterowania pokrywa w całości 
Klub. 

 

§4 
1. Zwrot poniesionych przez zawodnika wydatków określonych w §1 i 2 

dokonany zostanie przez Klub wyłącznie w przypadku dysponowania 
środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. 

 

§5 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
*) opcje doręczenia zgłoszenia: 
- w wersji papierowej do skrzynki pocztowej w siedzibie Klubu 
- scan dokumentu oraz link do regulaminu zawodów na adres mailowy Klubu 
- wymagane jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (w przypadku braku otrzymania 
potwierdzenia zawodnik musi skontaktować się bezpośrednio z biurem Klubu) 



 
Formularz zgłaszania udziału w zawodach ujętych w kalendarzu PZSS 

(załącznik do uchwały nr 1/2021 Zarządu Klubu z dn. 16.02.2021 r.) 

 
 
 

.................................................................. 
                       (nazwisko i imię) 

 
.................................................................. 
                          (adres e-mail) 

 
.................................................................. 
                              (telefon) 

 
 
 

Nazwa zawodów oraz 
planowane konkurencje 

Miejscowość Data 
Planowane 

zakwaterowanie 
(tak / nie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

..................................................... 
(data i podpis) 

 


