
Uchwała nr 5/2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 13 kwietnia 2016 

roku  

w sprawie odpisu z  turniejów organizowanych na terenie działania ZZBS oraz 

organizowanych lig popularnych 

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

§ 1. 

1. Kwota pieniężna uzyskana z opłat wpisowych tworzy Fundusz wpisowy 

Turnieju. 

2. W turniejach z Funduszu wpisowego ustala się ryczałtowy odpis na rzecz 

ZZBS: 

a) w turniejach ujętych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym: 

- OTP*** - 10 zł od pary (7 zł PZBS, 3 zł ZZBS), 

- OTP** - 8 zł od pary (5 zł PZBS, 3 zł ZZBS), 

- OTP* - 5 zł od pary (2 zł PZBS, 3 zł ZZBS), 

- OTP – 3 zł od pary (0 zł PZBS, 3 zł ZZBS), 

- w przypadku organizacyjnego zaangażowania Związku w przygotowanie 

Turnieju tj. udostępnienie „pierniczków”, bidding boxów, kart, obrusów 

odpis zostaje zwiększony – odpis ustalany w drodze negocjacji z 

Organizatorem Turnieju, 

b) w turniejach cotygodniowych – ranga turnieju okręgowy lub klubowy -  75 

groszy od zawodnika, 

c) w turniejach z cyklu GPPZ – 1,50 zł od zawodnika (odpis zostaje 

zwiększony o 1 zł od zawodnika  w przypadku organizacyjnego 

zaangażowania Związku w przygotowanie turnieju tj. udostępnienie 

„pierniczków”, bidding-boxów, kart, obrusów),  

d) w pozostałych turniejach -  ranga  turnieju regionalna – 1,50 zł od 

zawodnika (odpis zostaje zwiększony o 1 zł od zawodnika  w przypadku 

organizacyjnego zaangażowania Związku w przygotowanie turnieju tj. 

udostępnienie „pierniczków”, bidding-boxów, kart, obrusów). 

§ 2. 

1. Organizator Turnieju zobowiązany jest przekazać należną kwotę na rachunek 

ZZBS najpóźniej piątego dnia roboczego po zakończeniu Turnieju (turnieje 

rangi regionalnej) lub piątego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca za 

naliczone punkty klasyfikacyjne PKL-e za miesiąc poprzedni (turnieje rangi 

klubowej i okręgowej) – liczy się data wpływu na rachunek. 

2. W przypadku organizacji Ligi popularnej Organizator powinien uiścić opłatę w 

wysokości 40 zł od każdej Dryżyny uczestniczącej w rozgrywkach przed 

dniem naliczenia PKL-i. 

3. Brak wpłaty lub wpłata w niepełnej wysokości w wymaganym terminie 

oznacza, iż Organizator ponosi dodatkowe opłaty: 

a) finansowe: 



- do 2 (do 21 dni) opóźnień w roku kalendarzowym bez konsekwencji 

finansowych, 

- opóźnienie powyżej 21 dni – opłatę podwyższa się o 20% za dany turniej lub 

cykl 

b) organizacyjne: 

- nie będą zaliczane punkty klasyfikacyjne (PKL) uczestnikom turnieju w CBD 

PZBS w przypadkach nagminnego nieterminowego przekazywania opłat. 

§ 3. 

1. Turnieje dla młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej (w przypadku 

uczestniczenia minimum 50 % młodzieży akademickiej), charytatywne (opłaty 

z tytułu Funduszu wpisowego przeznaczane są na szczytny cel) – są 

zwolnione z opłat. 

2. Członkowie Zarządu będący organizatorami turnieju są zwolnieni z opłat. 

3. Wpłaty wniesione na odpis przeznacza się:  

- 85% na bieżącą działalność ZZBS, 

- 15% na Fundusz Rozwoju Brydża Młodzieżowego. 

4. Zarząd ZZBS może obniżyć ryczałtowy odpis na rzecz Związku na pisemny 

umotywowany wniosek Organizatora turnieju.  

5. Interpretacja przepisów niniejszej Uchwały należy do Zarządu ZZBS. 

§ 4. 

1. Traci moc Uchwała nr 13/2014 z 11 grudnia 2014 roku. 

 § 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


