SLOVAK SHOOTING FEDERATION
Slovenský strelecký zväz, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: + 421 2 / 6224 4077, fax: + 421 2 / 6224 7776, E-mail: ssz@shooting.sk; www.shooting.sk

Športovo strelecké kluby
VÁŠ LIST ČÍSLO

ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE

DŇA

.../sekr/2018

Reichová

10. 12. 2018

Vec:
– Členské príspevky SSZ na rok 2019
Členské príspevky SSZ na rok 2019 sú stanovené v minimálnej výške:
20,- € - – športovo strelecký klub
15,- € - – všetci členovia SSZ (okrem mládeže do 16 rokov a dôchodcov nad 71 rokov)
5,- € - – mládež (t.j. pre rok 2019 – narodení v roku 2003 a neskôr) bez poplatku za členský
preukaz, dôchodcovia 71 a viac roční (t.j. pre rok 2019 – narodení v roku 1948 a skôr)

2,- € - poplatok za členský preukaz pre nových členov
1,- € - poplatok za odznak Výkonnostnej triedy
Členské príspevky sa vo vybratej výške t.j. min. 15,- € a 5,- € odvádzajú na účet SSZ:
Slovenská sporiteľňa a.s. mestská pobočka Bratislava, IBAN: SK95 0900 0000 0000 1148 4354,
číslo účtu 0011484354/0900 variabilný symbol 100. Pri platbe bankovým prevodom je nutné
uviesť, do správy pre prijímateľa, meno alebo číslo klubu, inak sa platba nedá identifikovať!
Členské príspevky odviesť na účet zväzu najneskôr do 31. marca 2019 s výnimkou účastníkov M
SR vzduchové zbrane viď. UPOZORNENIE nižšie!
ČLENSKÉ NEPLATIŤ INDIVIDUÁLNE, ale len cez ŠSK !!!!!!!
Na výber členského použiť „Listinu vybratých príspevkov členov“ a zaslať na sekretariát
SSZ, spolu s ústrižkom o zaplatení členského. Členov v listine zoradiť podľa abecedy.
Členské známky SSZ sa už nevydávajú, každý ŠSK dostane po zaplatení členského prehľad
členov so zaplateným členským a na www.shooting.sk – odborné komisie – Matričná komisia je
zverejňovaný aktuálny prehľad zaplateného členského.
Zároveň odporúčam:


využiť priloženú objednávku na BULLETIN SSZ pre rok 2019 (cena 10,- €), variabilný
symbol 101,
V prípade spoločného zaplatenia (jedným šekom) na zadnú stranu šeku, do správy pre
prijímateľa uviesť jednotlivé čiastky a položky za ktoré je platené.
U P O Z O R N E N I E !!!
Účastníci kvalifikačných pretekov na vzduchovkové M SR 2019, musia mať zaplatené
členské, doručené potvrdenie o zaplatení na sekretariát SSZ, na rok 2019 do 14. februára 2019.
Pri nesplnení tejto povinnosti

nebudú nominovaní na M SR.

S pozdravom
Miloslav BENCA v.r.
prezident
Slovenského streleckého zväzu
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