ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
KATOWICE
DEKLARACJA
Przystąpienia do Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki posiadających sekcje
Lekkiej atletyki
Zarząd ……………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
/Kod/

/miejscowość/

/ulica, nr/

/telefon/

Zgodnie a § 12 statutu Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki zgłasza swoje przystąpienie do Śląskiego Związku
Lekkiej Atletyki w charakterze członka i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i Zarządzeń Śl. ZLA i PZLA.
Informujemy, że posiadamy osobowość prawną. Statut nasz został zarejestrowany w:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa urzędu/

/miejscowość/

/data/

/L.dz./

…………………………, data …………………….
…………………………………………………………

…………………………………………..

Sekretarz Klubu lub upoważniony Członek Zarządu

Prezes Klubu

………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki z dniem ……………………………………………….. przyjął na członka
Śl. ZLA Klub ………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………

Katowice, dnia ………………………..

…………………………………………
/pieczęć/
Prezes

……………………………………..
Sekretarz

KARTA EWIDENCYJNA
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/dokładny adres klubu/

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/telefon/

/numer konta bankowego/

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/adres stadionu/

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwisko i imię, adres Kierownika Sekcji Lekkiej Atletyki/

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwisko i imię, adres i telefon trenera lub instruktora/

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

6. Ilośd czynnych zawodników:

- mężczyzn ……….
- kobiet

……….

………………………………………
/Sekretarz Klubu/

WNIOSEK
O przyznanie licencji dla klubu sportowego
Uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce
1. Klub sportowy ………………………………………………………………………………………………………
2. Stosowany skrót nazwy klubu /zgodny ze statutem klubu/ ………………………………………
3. Adres klubu ………………………………………………………………………………………
4. Klub sportowy posiada statut zarejestrowany w Sądzie …………………… w …………………
5. Klub wymieniony w pkt. 1 składając niniejszy wniosek oświadcza, że:
a) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
b) będzie honorował uprawnienia wolnego wstępu przyznane przez MEN, PZLA i Klub Dziennikarzy Sportowych na
organizowanych przez siebie imprezach,
c) zrzesza przynajmniej 10 zawodników i zapewnia odpowiednią kadrę szkoleniową,
d) deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce.

………………….., dnia ……..2009 r

…………………………….

Załączniki: 1. Wypis z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej właściwego sądu, urzędu.
2. dowód wniesienia obowiązującej opłaty licencyjnej (kopia).

OPINIA
Wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki (dotyczy klubów I i II ligowych)
W związku ze spełnieniem / nie spełnieniem, przez w/w klub warunków wymienionych z obowiązującej Ustawy o
kulturze fizycznej oraz uchwały Zarządu PZLA z dnia 19.04.1997 r. Wojewódzki Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach pozytywnie / negatywnie opiniuje przyznanie przez PZLA licencji klubowi wymienionemu w pkt. 1 niniejszego
wniosku.
………………………….

Pieczęć Śl.ZLA

…………………………………

Miejscowość, data

Podpis Prezesa

DECYZJA Nr …………………………
Polski Związek Lekkiej Atletyki/ Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach na podstawie Uchwały Zarządu
PZLA z dnia, 19.04.1997 r. przyznaje / odmawia przyznania klubowi …………………………………………………..
Miejsce na znaczek
Opłaty licencyjnej
Licencję uprawniajaca do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce na okres 1 roku – tj. do 31
grudnia …….. r.
………………………….

Pieczęć Związku

……………………………..

Miejsceowość, data

Uwaga: wniosek i decyzja są sporządzane w 3 egzemplarzach

Podpis Prezesa

