REJESTRACJA NOWEGO KLUBU
Aby zarejestrować nowy klub, należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypełnić 3 egzemplarze deklaracji zgłoszenia klubu oraz 3 wnioski o przyznanie licencji.
Dołączyć statut klubu oraz wyciąg z KRS lub ze starostwa (w przypadku UKS-ów).
Wpłacić na konto PZSzach składkę rejestracyjną i roczną oraz opłatę licencyjną.
Dołączyć do zgłoszenia kserokopię dowodu wpłaty rejestracyjnej.
Wypełnione formularze oraz dokumenty przesłać do odpowiedniego Wojewódzkiego
Związku Szachowego.

Członek zwyczajny / wspierający?
1. Członkami zwyczajnymi PZSzach mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne
osoby prawne, których akt założycielski, statut lub umowa przewiduje działalności w
sporcie szachowym.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być inne organizacje prowadzące działalność w
sporcie szachowym lub zainteresowane realizacją celów statutowych Związku.
Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej:
Termin wpłaty składki
1.01. – 30.06.2012 r.
1.07. – 31.12.2012 r.

Członkowie zwyczajni (bez UKS i
szachistów niepełnosprawnych)
250
125

UKS, szachiści niepełnosprawni,
członkowie wspierający
200
100

Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN (opłata jednorazowa).
Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN.
Przykład I: nowy UKS, rejestrujący się w styczniu, wpłaca 150 zł opłaty rejestracyjnej, 200 zł
składki członkowskiej oraz 30 zł opłaty licencyjnej - razem 380 zł.
Przykład II: nowy klub (członek zwyczajny, nie UKS), rejestrujący się w lipcu, musi wpłacić 150
zł opłaty rejestracyjnej, 125 zł składki członkowskiej oraz 30 zł opłaty licencyjnej - razem 305 zł.
Konto PZSzach: Bank BPH S.A. numer konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Klub najpierw zostaje zarejestrowany w odpowiednim Wojewódzkim Związku Szachowym, który
następnie przesyła dokumenty do Polskiego Związku Szachowego. Po zatwierdzeniu dokumentów
przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu, wniosek o przyjęcie w poczet członków
zostaje poddany głosowaniu Zarządu PZSZACH, a następnie podpisany przez Prezesa PZSzach
(lub osoby upoważnionej) i zamieszczony w Centralnym Rejestrze. Jeden egzemplarz karty
zgłoszenia zostaje odesłany do klubu, drugi do Wojewódzkiego Związku Szachowego, a trzeci
zostaje w PZSzach.
Przydatne informacje: na stronie internetowej PZSZACH: http://www.pzszach.pl/ oraz w zakładkach:
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2012
Statut PZSzach
Druki PZSzach

