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UCHWAŁA nr 6/03/2015 z dnia 28.03.2015
Rady Wojewódzkiej PZ LZS w Gdańsku 

W związku z wymaganiami  określonymi zarządzeniem Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku 
z dniem 16.03.2015 r., mając na względzie uporządkowanie pracy,  wprowadza się nowe zasady 
współpracy, przynależności do Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku, z których wynikają 
obowiązki i przywileje członka Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku. 

Wszystkim członkom przysługuje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 
NNW i OC organizatora imprez. 

Rada Wojewódzka uchwala co następuje:
Obowiązki Członka Pomorskiego LZS w Gdańsku

I. OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY:
1. otrzymują dofinansowanie  z programu MSiT; składa deklarację członkowską z opisem 

swojej działalności
2. dostarczają aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń lub KRS oraz statutu
3. opłacają obowiązkową składkę członkowską w wysokości minimum 500,00 zł. 
4. składają do dnia 20 stycznia roku następnego rocznego sprawozdanie z działalności klubu
5. umieszczają logo LZS na oficjalnej stronie internetowej
6. umieszczają  flagi/banery LZS na obiektach własnych 
7. zamieszczają w komunikatach i sprawozdaniach informację o źródłach finansowania klubu 

w tym LZS
8. zobowiązują się do ścisłej współpracy z RW Pomorskiego Zrzeszenia LZS w zakresie 

organizacji najważniejszych imprez sportowych w tym pomocy takich zadaniach jak: 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS, Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS, Ogólnopolskich 
Turniejów Piłkarska Kadra Czeka i Ogólnopolskich Biegów Przełajowych i innych imprez 
sportowo-rekreacyjnych LZS

9. typują najlepszego zawodnika i trenera na Plebiscyt na 10 najpopularniejszych 
Sportowców i Trenerów Pomorskiego Zrzeszenia LZS

10. wspomagają działalność RW LZS  na rzecz dalszego rozwoju stowarzyszenia poprzez 
aktywny udział w życiu LZS

11. prowadzą dokumentację merytoryczną i finansową
12. przekładają w terminie 7 dni sprawozdania z realizacji zadań programu OSSM, 

komunikaty, regulaminy z logo LZS
13. podpisują porozumienia na realizację w/w zadania
14. W przypadku niedostosowania się do powyższych zapisów organizator imprezy utraci 

dofinansowanie imprezy w roku bieżącym i latach następnych. 
II.     Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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