
Katowice, 12.05.2010 r. 
   

KOMUNIKAT NR 237/09-10 
Dotyczący składania dokumentacji 

oraz opłat na sezon  2010/2011 
 
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach informuje Ŝe w dniu 10.05.2010r. na zebraniu Zarządu 
ustalono: 

1. Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach ligowych naleŜy składać na obowiązujących drukach w terminie 
ostatecznym do dn. 18 czerwca 2010r. wraz z dokonaniem następujących opłat: 

a. II liga kobiet i męŜczyzn – 500 zł 
b. III liga kobiet i męŜczyzn – 300 zł 
c. Liga Okręgowa – 200 zł 
d. Liga Terenowa – 150 zł 
e. Liga Amatorów i Weteranów  – 100 zł 

2. Opłaty za udział w rozgrywkach pucharowych 
Puchar Polski na szczeblu Województwa Śląskiego 

 Ekstraklasa –  30 zł 
 I liga  –  30 zł 
 II liga  –  20 zł 
 III liga  –  20 zł 
 Pozostałe  –  10 zł 
 MłodzieŜowy Puchar Śląska  –  30 zł od jednej druŜyny 
3. Opłat ubezpieczeniowych NNW naleŜy dokonać w terminie do dn. 18 czerwca 2010r.  w kwocie 50 zł 

od zgłaszanego klubu. 
4. Wniosek o wydanie licencji klubowej PZTS na sezon 2010/2011 naleŜy złoŜyć w terminie  

do dn. 18 czerwca 2010r. wraz z dokonaniem opłaty w kwocie 100 zł. 
5. Wniosek o wydanie licencji klubowej wraz z załącznikami naleŜy składać w terminie ostatecznym do 

dn. 2 lipca 2010r.  wraz z dokonaniem opłat w kwotach: 

• Licencja młodzieŜowa (ur. 1993 i młodsi) – 25 zł 

• Licencja seniorska (ur. 1992 i starsi) – 30 zł 

• Licencja zawodnika niestowarzyszonego – 35 zł 
6. Kluby, które obok nazwy statutowej pragną uŜywać nazwy sponsora wpłacają dodatkowo kwotę 200 

złotych na rzecz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie do dn. 2 lipca 2010r.. 
7. Dokumentacje składaną w Związku naleŜy wypełniać pismem czytelnym, technicznym lub 

komputerowo, przy czym dane adresowe i daty urodzenia zgłaszanych zawodniczek i zawodników 
naleŜy odpisać z dokumentów przez nich posiadanych. W przypadku nowo zgłaszanych zawodników i 
zawodniczek naleŜy wypełnić wszystkie rubryki dotyczące dokładnych danych, daty ur. i miejsca 
zamieszkania. 

8. Kluby, które dotychczas nie były członkami Śl.Z.T.S. i pragną uczestniczyć w rozgrywkach 
sezonu 2010/2011 są zobowiązane do wypełnienia Deklaracji Przystąpienia do Śl.Z.T.S. i 
dokonania opłaty członkowskiej w wysokości 100zł oraz złoŜenia jako załączników aktualnego 
odpisu Statutu i Rejestru Sądowego (KRS lub innego rejestru stowarzyszenia) w terminie do dn. 
18 czerwca 2010r.  

9. Wszelkie dokumenty naleŜy składać bezpośrednio w biurze Związku od poniedziałku do piątku w godz. 
16 – 20 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
W przypadku przesłania dokumentacji listem, opłat naleŜy dokonać przelewem na konto 

Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 
z dopiskiem na przelewie/przekazie „licencje sportowe”, „licencja klubowa”, „rozgrywki ligowe”, 
„rozgrywki pucharowe”,  „ubezpieczenie NNW” za sezon 2010/2011. 

10. Obowiązujące druki będą do pobrania ze strony www.slzts.pl – zakładka „Dokumenty – Druki” po 
zaktualizowaniu od dn. 17.05.2010r.  

Sekretarz Śl.Z.T.S. 

/-/Jan Kaczyński 
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