Międzyrzec Podlaski 11-12-2019 r.

Uchwała nr 5/2019
z dnia 11 grudnia 2019 roku
Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS Miedzyrzec Podlaski
zwanego dalej Klubem
w sprawie: deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy i opłat za brak
takich deklaracji
na podstawie § 23 statutu Klubu uchwala się co następuje:

§1
W związku z koniecznością zapewnienia porządku i dbałością o strzelnicę KS VIS w Łukowisku
wprowadza się dla członków Klubu począwszy od roku 2020 obowiązek uczestnictwa w pracach
porządkowych na terenie Klubu w wymiarze 10 godzin zegarowych rocznie
§2
1. Członkowie Klubu deklarują na dany rok kalendarzowy udział w pracach porządkowych na
strzelnicy KS VIS w Łukowisku w wymiarze 10 godzin zegarowych rocznie
2. Deklaracji o której mowa w pkt.1 dokonuje się poprzez złożenie, ”Deklaracji prac porządkowych”
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W deklaracji wskazuje się miesiące i liczbę
godzin prac porządkowych, w jakich będzie uczestniczył członek klubu
3. Deklarację, o której mowa w pkt. 2 składa się w terminie uiszczania składek za następny rok
kalendarzowy tj.: od 15 października roku poprzedzającego rok, za który opłacana jest składka
członkowska – do 31 stycznia roku, którego dotyczy składka członkowska, z wyjątkiem osób
będących zawodnikami starającymi się o wydanie lub przedłużenie licencji zawodniczej PZSS, ci obowiązani są złożyć deklarację i uiścić składkę członkowską , za następny rok ( rok którego
dotyczy licencja PZSS) przed złożeniem wniosku o wydanie bądź przedłużenie licencji
zawodniczej
§3
Osoby nie chcące lub nie mogące brać udziału w pracach porządkowych, o których mowa w §1 uiszczają
opłatę w wysokości 200 złotych ( słownie dwustu złotych ), w terminie o którym mowa w §2 ust. 3. Opłata
podobnie jak składki członkowskie jest uiszczana na konto bankowe Klubu (lub w wyjątkowych sytuacjach
gotówką do Prezesa Klubu):
Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski
ul. Kazimierza Pułaskiego 23
21-560 Międzyrzec Podlaski
Nr konta bankowego: 82 8039 0006 0000 0008 9571 0001
W tytule wpłaty należy podać: prace porządkowe (rok np. 2020)

§4
Osoby które złożyły deklaracje o których mowa w §2, a w trakcie danego roku nie uczestniczyły w
zadeklarowanych pracach porządkowych lub nie wypracowały zadeklarowanej liczby godzin, uiszczają
opłatę dodatkową w wysokości 300zł (słownie trzystu złotych) , lub w porozumieniu z Prezesem Klubu

odpracowują zaległe prace porządkowe. Brak uiszczenia opłaty dodatkowej lub odpracowania zaległych
prac porządkowych może skutkować skreśleniem z listy członków Klubu.
§5
Z prac porządkowych o których mowa w §1 i opłat o których mowa w §3 zwolnieni są:
a. Osoby wspierające Klub dobrowolnymi darowiznami pieniężnymi w wysokości co najmniej 1000
złotych rocznie
b. Inni wskazani przez Prezesa Zarządu członkowie Klubu wykonujący istotne i ważne prace lub
działania na rzecz Klubu
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2019 roku
.
Załączniki:
1) załącznik Nr 1 „Deklaracja prac porządkowych na rok……”
W imieniu Zarządu Klubu
Prezes Zarządu Klubu
Grzegorz Michalczuk
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Zgodnie z §2 Uchwały nr 5/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS
Międzyrzec Podlaski, deklaruję w/w roku kalendarzowym udział w pracach porządkowych na strzelnicy
KS VIS w Łukowisku w wymiarze 10 godzin zegarowych rocznie w następujących podanych poniżej
miesiącach w określonej przeze mnie liczbie godzin
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Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z §4 Uchwały nr 5/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku
Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski w przypadku nie uczestniczenia w
zadeklarowanych pracach porządkowych lub nieprzepracowaniu zadeklarowanej liczby godzin, będę
zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 300 zł (słownie trzystu złotych), lub w
porozumieniu z Prezesem Klubu odpracuję zaległe prace porządkowe. Brak uiszczenia opłaty dodatkowej
lub odpracowania zaległych prac porządkowych może skutkować skreśleniem mnie z listy członków
klubu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Klubu Strzeleckiego VIS z siedzibą w: Międzyrzecu Podlaskim
ul. Kazimierza Pułaskiego 23, tel. 600-586-500, e-mail vis.miedzyrzec@wp.pl
2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art.. 6 ust.1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie
danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.) w tym przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210t.j
ze zm.) w celu związanym z członkostwem w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego, lub
organy administracyjne i organy państwowe związane ze strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policja
itp.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres Pana/Pani członkostwa w Klubie Strzeleckim VIS Międzyrzec
Podlaski + okres 1 roku, oraz przez okres 5 lat, od czasu ostatniego korzystania ze strzelnicy tj. przez okres w którym
przechowywana jest książka rejestru pobytu na strzelnicy
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy z dnia 21
maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. 2017.1839 t.j. ze zm.), oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U.2017.210 t.j. ze zm.), a pozostałym zakresie jest dobrowolne

czytelny podpis członka Klubu

