
 

Uchwała nr 4/2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z  13 kwietnia 2016 roku  

w sprawie składek członkowskich na 2017 rok oraz opłat drużynowych w sezonie 2016/17  

 

Na podstawie § 25 pkt 5 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się składki członkowskie dla zawodników zrzeszonych w Zachodniopomorskim 

Związku Brydża Sportowego na 2016 rok w wysokości: 

- do lat 20, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1997 i młodszych – 30 zł (PZBS – 25 zł, 

ZZBS – 5 zł), 

- 21-25 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1992-1996 - 80 zł (PZBS – 70 zł, ZZBS 

– 10 zł), 

- 26-65 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1991-1952 - 160 zł (PZBS – 100 zł, 

ZZBS – 60 zł), 

- 66-70 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1951-1947  - 135 zł (PZBS – 75 zł, 

ZZBS – 60 zł), 

- od 71 lat, czyli dla zawodników urodzonych w 1946 roku i starszych – 90 zł (PZBS – 30 zł, 

ZZBS – 60 zł),  

- członkowie honorowi PZBS – bezpłatnie. 

 

§ 2 

1. Uchwala się opłaty za drużyny biorące udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w sezonie 

2016/17 w lidze regionalnej  w wysokości: 

- drużyna III Ligi – 1.300 zł (PZBS – 150 zł, ZZBS – 1.150 zł), 

- drużyna Ligi Okręgowej – 700 zł (PZBS – 150 zł, ZZBS – 550 zł). 

2. Na każde 2 drużyny zgłoszone przez Klub, Sekcję, Stowarzyszenie składka za drugą drużynę 

wynosi 50% opłaty należnej ZZBS – zniżka dotyczy tylko w rozgrywkach Ligi Okręgowej. 

§ 3 

1. Składki członkowskie należy wpłacić na rachunek Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego nr rachunku 59 2490 0005 0000 4500 7555 0482 w Alior Bank najpóźniej do 31 

grudnia 2015 roku. 

2. Opłaty za udział drużyny należy wpłacić na rachunek Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego nr rachunku 59 2490 0005 0000 4500 7555 0482 w Alior Bank najpóźniej do 25 

września 2015 roku.  

§ 4 

1. Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi ZZBS. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


