Gliwice, 19.06.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 213/2017/2018
w sprawie zgłoszeń drużyn ligowych na
sezon 2018/2019
Informujemy, że zgłoszenia drużyn na sezon 2018/2019 należy dokonać drogą
elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2018r. zgodnie z
poniższymi zasadami.
1. Zgłoszenia dokonujemy poprzez dokonanie stosownych opłat zgodnych z
przedstawionym poniżej cennikiem i uchwałą zarządu ŚlZTS nr 01/06/2018 z dnia
06.06.2018r. oraz przesłanie na adres biuro@slzts.pl klubowej karty ewidencyjnej
na sezon 2018/2019 wraz z następującymi załącznikami:
- potwierdzeniem dokonania przelewu,
- formularzem zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
- formularzem zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną
- formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Śląski Związek
Tenisa Stołowego w celu realizacji jego celów statutowych, oraz zgody na
upublicznianie wizerunku przez zawodników zgłoszonego klubu (możliwe
dosłanie do 07.09.2018r.).
Brak wspomnianych załączników czyni rejestrację nieskuteczną.
Wszystkie
załączniki
zostaną
http://www.slzts.pl/pl/druki/7/

udostępnione

w

zakładce

druki:

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego zatwierdza następujące opłaty na
sezon 2018/2019:
Udział w rozgrywkach ligowych:
a. II liga kobiet i mężczyzn – 650 zł
b. III liga kobiet i mężczyzn – 450 zł
c. Liga okręgowa – 350 zł
d. Liga terenowa – 250 zł
e. Liga Amatorów i Weteranów: I lig – 250 zł
II i III liga – 200 zł
Opłata za nazwę sponsora – 200 zł opłatę regulują kluby, które obok nazwy
statutowej będą używać nazwy sponsora (płatne w terminie podanym w
komunikacie).
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Udział w rozgrywkach pucharowych:
Drużyny występujące w poszczególnych kategoriach rozgrywek ligowych:
Superliga mężczyzn – 100 zł
Ekstraklasa kobiet – 100 zł
I Liga – 100 zł
II Liga – 50 zł
III Liga – 50 zł
Pozostałe – 30 zł
W przypadku zgłoszenia dwóch drużyn (jest to maksymalna liczba drużyn
reprezentujących jeden klub w rozgrywkach pucharowych, odrębnie dla kobiet i
mężczyzn), opłata za udział drugiej drużyny jest taka sama jak odnośnie drużyny
pierwszej.
Opłaty za przekazanie miejsc w rozgrywkach drużynowych:
II liga kobiet i mężczyzn – 3000 zł
III liga mężczyzn – 2000 zł
Liga okręgowa mężczyzn – 1000 zł
Zgłoszenia w przypadku nowych członków ŚlZTS
Kluby, które dotychczas nie były członkami ŚlZTS i pragną przystąpić do rozgrywek
w sezonie 2018/2019 dodatkowo mają obowiązek wypełnienia Deklaracji
Przystąpienia do ŚlZTS i dokonania opłaty członkowskiej w kwocie 150 zł
(należy dołączyć potwierdzenie przelewu)
oraz złożenia jako dodatkowych
załączników, aktualnego odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego
rejestru stowarzyszeń lub innych podmiotów) w terminie podanym w
komunikacie. Brak wspomnianych załączników czyni rejestrację nieskuteczną.
Faktury za w/w opłaty zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia
22.07.2018r. , z tego względu prosimy o obowiązkowe podanie kontaktowego
adresu email w klubowej karcie ewidencyjnej.
Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
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