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UCHWAŁA nr 3/03/2015 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. ORGANIZATORZY IMPREZ DOFINANSOWANYCH PRZEZ POMORSKIE 
ZRZESZENIE LZS ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ 
zobowiązani są do:

1. złożenia w biurze RW Pom. LZS deklaracji członkowskiej wraz z opisem rodzaju 
działalności, sekcji sportowych, turystycznych i krajoznawczych i kontaktami

2. dostarczenia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń lub KRS oraz statutu
3. opłacenia obowiązkowej składki członkowskiej w wysokości 10% dofinansowania, 

jednak nie więcej niż 200,00 zł. 
4. umieszczenia loga LZS na plakatach, zaproszeniach, komunikatach związanych 

z imprezą dofinansowaną przez Pom. LZS
5. umieszczenia flagi/baneru LZS w miejscu organizacji imprez
6. umieszczenia informacji w komunikatach związanych z organizacją imprezy o źródłach 

finansowania imprezy w tym Pomorski LZS
7. zamieszczenia informacji o imprezie w lokalnych mediach oraz przesłanie jej na stronę 

Pomorskiego LZS (www.pomorskilzs.pl) wraz z adnotacja o jej dofinansowaniu przez 
Pomorski LZS

8. podpisania porozumienia na organizację imprezy
9. złożenia sprawozdania wraz z regulaminem i dokumentacją fotograficzną (e-mail, fax, 

poczta) w terminie do 14 dni po zakończeniu imprezy, co będzie podstawą do 
dofinansowania i rozliczenia imprezy

10. W przypadku niedostosowania się do powyższych zapisów organizator imprezy utraci 
dofinansowanie imprezy ze środków MSiT i Samorządu Województwa Pomorskiego w 
roku bieżącym i dwóch latach następnych. 

II.     Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 51, 80-207 Gdańsk, NIP 957-05-47-415 tel. 585507838 
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 5054 6084
www.pomorskilzs.pl 
e-mail: pomorskielzs@wp.pl

http://www.pomorskilzs.pl/

