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                      76 LAT LEKKIEJ ATLETYKI W „LECHII” GDAŃSK 
                                                   

KL/040/2021                                                                                                                                         Gdańsk, 2021.03.01 

 

MASTERSI i AMATORZY - CZŁONEK WSPIERAJĄCY / REZYDENT  
 KLUB LEKKOATLETYCZNY „LECHIA” GDAŃSK  

INFORMACJA PODSTAWOWE 
Lp. ZAKRES RZECZOWY INFORMACJE 
1. Masters i Amatorzy Kategoria Masters: osoby +35 lat i Amatorzy:  od 23 lat  

2. Zasady uczestnictwa  Członkami rezydentami mogą być osoby uprawiające lekkoatletykę 
amatorsko /biegi, inne konkurencje/, którzy chcą uzyskać Licencję PZLA  i 
uczestniczyć w imprezach PZLA - Mistrzostwach Polski, 

 Członkami wspierającymi mogą być osoby uprawiające lekkoatletykę 
amatorsko /biegi, inne konkurencje/, którzy chcą uzyskać Licencje PZLA i 
współpracujące z Klubem, 

 sympatycy lekkiej atletyki, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportem. 

3. Koszty osobowe  deklaracja członkowska - jednorazowo          - 100,- PLN 
 pozyskanie przez Klub rocznej licencji PZLA   -   60,- PLN  
 składka członka wspierającego - miesięcznie -   50,- PLN 

(przy korzystanie z bazy i zaplecza Klubu) 

4. Przywileje Członka 
Rezydenta  

 uzyskanie licencji zawodniczej PZLA na dany rok za pośrednictwem Klub, 
 może startować w imprezach PZLA, w tym w Mistrzostwach Polski, 
 może brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Klub, 
 może używać godła i barw Klubu na zawodach i imprezach sportowych. 

5. Przywileje Członka 
Wspierającego 

 uzyskanie licencji zawodniczej PZLA na dany rok za pośrednictwem Klubu, 
 może startować w imprezach PZLA, w tym w Mistrzostwach Polski, 
 może brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Klub 

(Członek Wspierający nie wnosi opłat startowych),  
 może używać godła i barw Klubu na zawodach i imprezach sportowych, 
 Członek Wspierający może korzystać z bazy Klubu na zasadach ustalonych z 

Dyrektorem Klubu. 

6. Obowiązki Członka 
Rezydenta i Członka  
Wspierającego 

 przestrzeganie przepisów PZLA, 

 przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu, 

 godne reprezentowanie barw Klubu oraz dbanie o jego dobre imię, 

 opłacanie składek przez Członków Wspierających, 

 promowanie i realizowanie celów statutowych Klubu oraz zjednywanie mu 
sympatyków. 

7. Kontakt i Informacje Dyrektor Stanisław Lange; tel. 501 642 013; e-mail: s.lange@onet.pl 

8. Zasady płatności 1. deklaracja członkowska - gotówką w Biurze Klubu/dyrektor/; Gdańsk-
Wrzeszcz ul. Traugutta 29 lub przelew potwierdzony. 

2. oplata za licencję /lub składki/ przelew potwierdzony przed 
      podjęciem procedury. 

9. Konto bankowe Bank Millennium SA; Nr 16 1160 2202 0000 0000 2671 9845 

Stanisław Lange 
Dyrektor Klubu 

             „L E C H I A ”  

KLUB  LEKKOATLETYCZNY 


