
Dokument zatwierdzony 24.09.2016 roku  

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Klubów nr 5/2016 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW  

oraz EWIDENCJI ZAWODNIKÓW Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce  

w dalszej części zwany Związkiem 

 

§ 1 

 

Warunki przyjęcia w poczet Członków Związku:  

1. Warunkiem przyjęcia nowego Członka do Związku jest zbieżność celów i środków do ich 

osiągnięcia określona w Statucie Członka, oraz zgodność formy prawnej i organizacyjnej ze 

Statutem Związku. 

2. Złożenie Deklaracji.  

3. Dostarczenie dokumentów w oryginale lub potwierdzonych za zgodność podpisami Zarządu 

Klubu:  

a) deklaracji w 2 egzemplarzach,  

b) Statutu Klubu,  

c) dokumentów potwierdzających rejestrację Klubu,  

d) uchwałę Zarządu Klubu o woli przystąpienia do Związku,  

e) pełnomocnictwa delegatów.  

4. Aby nowy klub mógł złożyć wniosek o przyjęcie do Federacji musi mieć minimum ośmiu 

członków opłacających licencje w FSR Polska. Alternatywą może być ośmiu członków, 

składających wniosek o licencję jednocześnie z wnioskiem Klubu o przyjęcie do Federacji.  

Zawodnik posiadający lub ubiegający się o licencję federacji FSR Polska nie może piastować 

żadnych funkcji w strukturach związanych z LOK. 

5. Pozytywna akceptacja wniosku przez Zarząd Związku w drodze Uchwały.  

 

§ 2 

 

Rejestracja Zawodników oraz nadawanie nowych numerów.  

1. Aby zawodnik był klasyfikowany w rozgrywkach organizowanych przez Związek musi on być 

zarejestrowany w ewidencji Związku. Rejestracja odbywa się jednorazowo i nadawany jest 

Zawodnikowi stały numer ewidencyjny. Rejestracji dokonuje Zarząd na podstawie dostarczonej  

przez macierzysty Klub do Związku Karty Ewidencyjnej Zawodnika oraz wpłacenia przez Klub 

jednorazowej opłaty w kwocie 100 zł od Zawodnika na konto Związku.  

2. Numer ewidencyjny dla Zawodników, którym został wcześniej już nadany numer (POL4XX lub 

POL5XX) przydzielany jest ten sam z dodatkową literą F. Nowi Zawodnicy dotychczas nie 

posiadający numerów otrzymują numery w formacie POLXXXF zaczynające się od nr 101.  



3. Rejestracja oraz numer ewidencyjny ulegają kasacji w wypadku jeżeli zawodnik nie jest 

zgłaszany przez Klub Sportowy do rozgrywek w ciągu pięciu kolejnych lat.  

4. Aby zawodnik był klasyfikowany w rozgrywkach organizowanych przez Związek, macierzysty 

Klub corocznie zgłasza Zawodników do rozgrywek. Zgłoszenie jest ważne wraz z wpłatą 60 zł za 

każdego Zawodnika na konto Związku. Zgłoszenie oraz wpłata muszą nastąpić najpóźniej na 

30 dni przed pierwszymi Zawodami.  

5. Wraz ze zmianą sytuacji ekonomicznej Związku, Zarząd może zmienić wysokość opłat lub je 

zlikwidować. 


