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UCHWAŁA nr 4/03/2015 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. ORGANIZATOR SPORTU, DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM 
zobowiązany jest do:
1. złożenia niezbędnej dokumentacji osobowej uprawnień trenerskich lub instruktorskich 

potwierdzających uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowo –  rekreacyjnych i 
podpisania umowy z PZ LZS

2. opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 300,00 zł. (płatnej kwartalnie lub 
jednorazowo na konto RW LZS lub osobiście w kasie PZ LZS)

3. umieszczenia loga LZS na stronie klubu organizatora
4. umieszczenia flagi/baneru LZS na obiektach własnych
5. udziału w organizacji imprez stanowiących eliminacje gminne / powiatowe do finałów 

wojewódzkich i centralnych :
• Piłkarska Kadra Czeka
• Mała Piłkarska Kadra Czeka
• Imprezy z programu „Sport dla Wszystkich”
• Wojewódzkie Igrzyska Sportowo – Rekreacyjnych LZS

6. Organizator ma obowiązek udziału w szkoleniach organizowanych przez RW LZS oraz 
Krajowe Zrzeszenie LZS

7. informowania w przekazach medialnych o dofinansowaniu przez Pomorskie Zrzeszenie 
LZS imprez organizowanych w środowisku lokalnym

8. Organizator ma obowiązek w ciągu 7 dni po organizacji imprezy przesłać komunikat 
końcowy wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną na adres e-mail PZ LZS w 
Gdańsku.

9. Organizator składa kwartalne i roczne sprawozdania ze swej działalności w zakresie 
programu „Organizator”

II.     Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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