S M E R N I C A

č. 1 /2010

Vydaná predsedníctvom Klubu spišských strelcov v zmysle Čl. 10.2.9. Stanov Klubu

1. Členské príspevky
1.1.

Výška vstupného členského príspevku je určená na kalendárny rok, keď je nový
uchádzač prijatý za člena Klubu, minimálne: 20 EUR

1.2.

Výška udržiavacieho členského príspevku je určená na každý ďalší kalendárny rok,
počas ktorého bude člen evidovaný v Klube, minimálne: 15 EUR

1.3. Termín zaplatenia príspevku : do 28. februára v príslušnom kalendárnom roku.
V priebehu roka v deň podania prihlášky!
V prípade že príspevok nebude uhradený, bude členovi v zmysle článku 6.2.2. Stanov
Klubu, zrušené členstvo. O Zrušení členstva bude člen Klubu písomne vyrozumený.
Opis Oznámenia o zrušení členstva bude v jednom vyhotovení zaslaný evidencii
zbraní príslušného OR PZ u tých členov, ktorým Klub vydal Potvrdenie za účelom
získania skupiny „E” Zbrojného preukazu.
Znovu prijatý môže byť až na základe prihlášky, ako u nového člena, po
uhradení vstupného členského príspevku 20 EUR
1.4. Platba v hotovosti bude možná osobne len na Výročnej konferencii a to do rúk
hospodára. Preukazy sa nebudú vydávať, ani potvrdzovať. Zavádza sa elektronická
evidencia úhrad členských príspevkov s platnosťou od 27.1.2017.
Inak je možné členský príspevok zaplatiť len prevodom na účet Klubu spišských
strelcov, vedený vo Fio banke, a.s. pod číslom : 2700956256/8330
Číslo účtu je potrebné uviesť vo formáte IBAN: SK7683300000002700956256
Variabilný symbol uviesť rok, za ktorý sa členské platí a v správe pre prijímateľa
je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko člena, za ktorého je príspevok hradený!
Bez správneho variabilného symbolu a mena nebude možné platbu uznať!!
1.5 Od vstupného a členského poplatku sú oslobodené deti, ktoré v deň vstupu do Klubu
spišských strelcov ešte nedovŕšili 15 rokov veku a členovia, ktorí majú mimoriadné
zásluhy pre Klub spišských strelcov. O oslobodení rozhoduje predsedníctvo Klubu
spisšských strelcov uznesením.
2. Používanie Krytej strelnice Slovprezentu s.r.o. členmi Klubu
2.1.

Na základe Dohody medzi Slovprezentom s.r.o. a Klubom spišských strelcov majú
členovia klubu, ktorí uhradili členský príspevok, nárok na :
2.1.1. bezplatné využívanie klubových priestorov a strelnice vo vyhradenom čase,
2.1.2. zľavu na laserovej strelnici vo výške
50%,
2.1.3. bezplatné poskytnutie inštruktora z radov členov Klubu spišských strelcov,
2.1.4. bezplatné užívanie strelnice v počte hodín, ako odpracoval opodstatnené brigády.
Za evidenciu odpracovaných hodín si zodpovedá sám člen.

3. Práva členov klubu
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Na bezplatnú pomoc pri vybavovaní ZP, najmä na skupinu „E“ vydaním Potvrdenia
príslušnosti k športovému klubu.
Na bezplatné poradenstvo v oblasti výberu a posudzovania zbraní v rozsahu svojej
činnosti a vlastných možnosti.
Na bezplatné poskytnutie poradenstva o Pravidlách športovej streľby a praktických
streleckých disciplínach a základnej trénerskej činnosti.
Na bezplatnú pomoc od členov pri nastreľovaní zbraní.
Na zľavy pri štartovnom na streleckých súťažiach usporiadaných Klubom.
Na doručovanie informácií o aktivitách Klubu e-mailovou poštou.
4. Povinnosti členov klubu :

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

V stanovenom termíne každý rok zaplatiť členský príspevok z vlastnej iniciatívy!
Minimálne raz v roku sa zúčastniť športovo-streleckej aktivity (súťaž, strelecká škola)
Nesplnenie tejto úlohy, môže viesť až k zrušeniu členstva v Klube.
V priestoroch krytej strelnice i klubovne maximálne dodržiavať bezpečnosť pri
manipulácií so zbraňami. Byť v tomto vzorom pre ostatných užívateľov strelnice
a dozerať, aby neboli porušené zásady bezpečnosti a Vnútorného poriadku strelnice
Slovprezentu s.r.o.
Podľa svojich možností svojpomocne pomáhať pri udržovaní rentabilnej prevádzky
Krytej strelnice. Za týmto účelom vypomáhať materiálne i brigádnickou
činnosťou na údržbe a ošetrovaní zariadenia, budovy i okolia strelnice.
Byť nápomocní pri propagácií Krytej strelnice tak, aby bola maximálne využívaná jej
kapacita.

Doložka:

Túto S M E R N I C U č. 1 /2010 schválilo predsedníctvo a Výročná
konferencia Klubu spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi dňa 5.2.2010

Úprava schválená : Predsedníctvom a Výročnou konferenciou Klubu spišských strelcov v
Spišskej Novej Vsi dňa 31.1.2014
Úprava schválená : Predsedníctvom Klubu spišských strelcov na svojom zasadaní
12.1.2017. Výročná konferencia oboznámená 27.1.2017

