UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO
W SPRAWIE OPŁAT ZWIĄZKOWYCH W 2020 ROKU

1.

licencja zawodnika

30 zł

licencja zawodnika z UKS-u

15 zł

2.

licencja sędziowska

120 zł

3.

licencja sędziowska ON

40 zł

4.

*licencja Klubowa

280 zł

* Kluby, które pragną przedłużyć posiadaną licencję zobowiązane są
dostarczyć wniosek oraz aktualny wyciąg z KRS (z ostatnich 3-miesięcy) lub
decyzję o rejestracji działalności gospodarczej. Bez tych dokumentów Klub
nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZBil.
5.

licencja Klubowa dla UKS-u

6.

karta prawa do gry:

90 zł

a) osoby pełnoletnie

150 zł

b) osoby do 17 lat i kobiety

80 zł

c) karta prawa do gry klubowa - juniorska. W przypadku gdy
klub wykupi jednorazowo karty prawa do gry dla 5 osób - juniorów
i kobiet - może je wykorzystać dla większej ilości osób (do 20
zawodników). W tym przypadku karty zostaną wystawione dla klubu bez
nazwiska.

400 zł

d) ON

30 zł

7.

karta członka wspierającego

300 zł

8.

opłata za egzamin sędziowski

100 zł

9.

licencja instruktora / trenera

140 zł

10.

opłata startowa BSACH - turniej regionalny

20 zł

11.

opłata startowa w rozgrywkach Bilardowej Ekstraklasy

1.500 zł

12.

opłata startowa w rozgrywkach I Ligi

800 zł

13.

opłata startowa w rozgrywkach II Ligi

600 zł

14.

opłata startowa w Pucharze Polski Kobiet

60 zł

15.

opłata startowa w eliminacjach do Mistrzostw Polski Mężczyzn

50 zł (60 zł dla zaw. bez licencji)

16.

Wtórnik licencji

30 zł / 15 zł

17.

Wydanie zaświadczenia

20 zł

ON - osoby niepełnosprawne

Opłaty w pozostałych zawodach indywidualnych i drużynowych określone są w poszczególnych regulaminach.
Wszystkie opłaty muszą być dokonane bezpośrednio do kasy PZBil lub na konto:
ING Bank Śląski - 48 1050 1416 1000 0090 3111 4102
Stowarzyszenia i Kluby nie mają prawa pobierania opłat.
Wpłaty dokonywane są jednorazowo.

Kielce, dn. 27.12.2019

