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REGULAMIN 

WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ „POLIGON DRAWSKI” 
WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „POLIGON DRAWSKI” 

 przy CSWL DRAWSKO 
 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin Sekcji określa szczegółowe cele i zasady działania 
WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ "POLIGON DRAWSKI działającej jako 
sekcja przy WOJSKOWYM KLUBIE SPORTOWYM  "POLIGON DRAWSKI" przy 
CSWL DRAWSKO  zwanej dalej: Sekcją , a także kompetencje i tryb działania 
jego władz.: 
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Postanowienia ogólne. 

 

1. Sekcja Strzelecka nosi pełną nazwę: WOJSKOWA SEKCJA STRZELECKA 
"POLIGON DRAWSKI" w Drawsku Pomorskim. 

2. Siedzibą Sekcji jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko                                    

ul. Główna 1 78-513 OLESZNO.  

3. Terenem działania Sekcji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Sekcja może używać emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi przepisami a ich wzór ustala  klub. 

5. WOJSKOWA SEKCJA STRZELECKA "POLIGON DRAWSKI" w Drawsku 

Pomorskim jest organizacją wchodzącą w struktury WOJSKOWEGO KLUBU 

SPORTOWEGO  "POLIGON DRAWSKI" ( w skrócie „WKS POLIGON 

DRAWSKI”) na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, 

Statutu WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO  "POLIGON DRAWSKI", 

regulaminów oraz uchwał. WOJSKOWA SEKCJA STRZELECKA "POLIGON 

DRAWSKI"  w Drawsku Pomorskim realizuje swe cele działając w klubie WKS 

„POLIGON DRAWSKI”, współpracując ze stowarzyszeniami sportowymi , 

organizacjami samorządowymi, szkołami oraz innymi formacjami 

wspierającymi strzelectwo sportowe.  

6. Organem nadrzędnym dla WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ 
"POLIGON DRAWSKI " w Drawsku Pomorskim jest Zarząd WOJSKOWEGO 
KLUBU SPORTOWEGO  „POLIGON DRAWSKI”. WOJSKOWA SEKCJA 
STRZELECKA "POLIGON DRAWSKI" w Drawsku Pomorskim, jest 
dobrowolną organizacją mającą na celu rozwój i promocję strzelectwa 
sportowego oraz wiedzy z zakresu przysposobienia obronnego . 

7. Sekcja nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości 
prawnej WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO  "POLIGON DRAWSKI" 

8. Członkowie sekcji działają społecznie zgodnie z własną wiedzą oraz wolą.  
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 O ile Statut Klubu nie stanowi inaczej obowiązują poniższe ogólne zasady: 

§ 1. 

1. Celem WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ  "POLIGON DRAWSKI" zwanej 
dalej SEKCJĄ jest rozwijanie działalności promującej regionalne oraz polskie 
strzelectwo sportowe, upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród żołnierzy 
zawodowych i pracowników wojska oraz  członków ich rodzin wg różnych  grup 
wiekowych , a w szczególności wśród dzieci i młodzieży  

2. Sekcja może prowadzić działalność zmierzającą do : 

  1)  tworzenia warunków do uprawniania sportów obronnych i strzelectwa; 

  2)  organizowania zawodów sportowych i imprez strzeleckich; 

  3)  przygotowania i realizacji imprez rekreacyjnych oraz innych form wypoczynku 

czynnego z elementami sportów obronnych i strzelectwa; 

  4)  prowadzenia szkoleń i obozów w zakresie sportów obronnych i strzelectwa; 

  5)  wydawania literatury i materiałów propagujących sporty obronne i 

strzelectwo; 

  6)  kształcenia kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia obronnego; 

  7) współdziałania z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej 

odpowiedzialnymi za kulturę fizyczną w zakresie propagowania szkoleń 

specjalistycznych użytecznych w wojsku; 

  8)  popularyzowania wśród młodzieży specyfiki służby wojskowej; 

  9) prezentowania form i metod kształtowania sprawności fizycznej i umiejętności 

strzeleckich; 

  10)  propagowania wśród młodzieży oraz członków zrzeszonych w Klubie/Sekcji  

problematyki wychowania proobronnego i szkolenia strzeleckiego; 

  11) popularyzowania idei szkolenia proobronnego młodzieży w wojskowych 

środkach masowego przekazu; 

Sekcją kieruje Kierownik sekcji wybierany przez Zarząd Klubu i wchodzi w skład 

Zarządu. 
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§ 2.  

Członkowstwo - nabycie i rezygnacja 
Członkami WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ  "POLIGON DRAWSKI" w 
DRAWSKU POMORSKIM  mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione 
warunki: 

1. osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy.  
2. osoby które ukończyły 18 rok życia. 
3. osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów 

prawnych. 
4. osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu. 
5. wydanie legitymacji członkowskiej i przyjęcie do Klubu następuje po 

wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej oraz akceptacji jego regulaminu i 
pozytywnym jej rozpatrzeniu przez Zarząd Klubu. 

a) złożą imienną Deklarację członkowską klubu lub określonej sekcji (ze zgodą 
pisemną rodziców w przypadku osób niepełnoletnich), 
b) złożą oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 
podpisane przez lekarza sportowego, w przypadku osób uczestniczących w 
zawodach badania lekarskie bezwzględnie musza być wykonane przez lekarza 
sportowego, 
c) biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności 
sekcji w ustalonych terminach i zachowaniem minimalnej częstotliwości, 
d) opłacą regulaminową składkę członkowską / wpisowe /. 

O rezygnacji z członkowstwa w Sekcji  rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest 
powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu  
Powiadomienie o rezygnacji z członkowstwa można złożyć do Zarządu Klubu  
w jednej z niżej wymienionych form: 

a)      za pośrednictwem trenera – pismo, 
b) przesłać skan pisma z podpisem, e-mailem na adres: 
wss_cswldrawsko@wp.pl 
c) przesłać listem poleconym na adres klubu – pismo, 

 

§3. 

Prawa i obowiązki członka klubu/sekcji 
1. Prawa członka sekcji : 

a) udział w treningach i korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych sekcji , 
b) korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej, 
c) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach, 
szkoleniowych sekcji : zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach), 
d) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego sprzętu, 
e) korzystanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
(kontuzji odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów) w pakiecie 
podstawowym. 
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2. Obowiązki członka Sekcji : 
a) regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe lub uczestnictwo w innej 
statutowej 

              działalności klubu,                                                                                                                                          
          b) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego.                                                                   
         c) regularne opłacanie składek członkowskich ,                                                                          
         d) posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w 
zajęciach  
             treningowych i zawodach,                                                                                                                            
         e) kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,                                                                                
         f) godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne 
zachowywanie   się w życiu poza sportowym,                                                                                                                                 
         g) nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej)                                              
         h) wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,                                                                   
          i) poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt 
sportowy  z zachowaniem bezwzględnej czystości,                                                                                                    
          j) zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego. 
3.  Wszystkich Członków Sekcji obowiązują regulaminy i przepisy wynikające ze 
Statutu Klubu oraz Regulaminów Sekcji opracowanych wspólnie z Zarządem Klubu 

 

§4. 
Utrata praw członka klubu: 

Ustanie członkowstwa , czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu/Sekcji  
lub skreślenie z listy członków klubu/sekcji może nastąpić w przypadku 
niewypełnienia obowiązków członka klubu/sekcji lub rażącego naruszenia 
Statutu w tym zaistnienia przesłanek zawartych w § 16 Statutu  
WKS „POLIGON DRAWSKI” .  
 

§ 5. 
Składki członkowskie 

1. Opłata dla członka WOJSKOWEJ SEKCJI STRZELECKIEJ  "POLIGON 
DRAWSKI"  w DRAWSKU POMORSKIM  przy WKS „POLIGON DRAWSKI” ustala 
corocznie Zarząd Klubu. 
2.  Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu: 

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: Imię i Nazwisko osoby biorącej 
udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej); za jaki okres  jest 
dokonywana wpłata, np. Jan Kowalski, strzelectwo sportowe Działalność statutowa 
WSS "POLIGON DRAWSKI " przy WOJSKOWYM KLUBIE SPORTOWYM 
„POLIGON DRAWSKI”  
3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu 
może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z 
niepłacenia składki członkowskiej. 
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§ 6. 

Treningi, zawody, zgrupowania sportowe, badania sportowo-lekarskie 
 1. Treningi 

a) Zawodnik zna i przestrzega niniejszy Regulamin 
b) Zawodnik regularnie uczęszcza na zajęcia treningowe i przychodzi na nie 
punktualnie 
c) Zawodnik posiada podczas treningu czysty i zadbany strój sportowy: 
d) Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia, 
dotyczącego sposobu wykonania ćwiczeń.                                                                                                                               
e) Obowiązkiem zawodnika jest informowanie prowadzącego zajęcia przed 
przystąpieniem do wykonania zadania o swojej każdorazowej niedyspozycji, 
stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.                                                                                 
f) Każdy zawodnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonania zadania 
wskazanego przez prowadzącego zajęcia odmówić ich wykonania, uznając je 
za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 

 

2. Zawody                                                                                                                                                          
a) Udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem prowadzącym 
zajęcia. Aby startować w zawodach zawodnik musi sumiennie i regularnie 
uczestniczyć w zajęciach.                             
 b) Zawodnik pokrywa koszt startowego,                                                                                                       
c) Koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi zawodów oraz dostępnych środków 
finansowych Klubu 
 d) Zawodnik startujący w zawodach musi mieć wykupioną licencję zawodniczą 
danego Polskiego Związku Sportowego, według cennika opłat Związku.                                                                                     
e) Zawodnik startujący w zawodach musi posiadać aktualne badania sportowo-
lekarskie (ważne 6 m-cy od daty wykonania).                                                                                            
f) Zawodnik startujący w zawodach musi godnie reprezentować Klub/sekcję , biorąc 
udział w rywalizacji zgodnie z formułą FAIR-PLAY. 
3. Zgrupowania sportowe 

a) Sekcja  jest organizatorem zgrupowań sportowych otwartych i 
specjalistycznych. 
b) W zgrupowaniu sportowym otwartym może wziąć udział członek sekcji po 
dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, 
nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, 
wynikające z oferty ustalenia.                                                                                                                                                 
c) W zgrupowaniu sportowym specjalistycznym może wziąć udział członek 
Klubu, który został wytypowany przez trenerów koordynatorów sekcji oraz po 
dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, 
nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, 
wynikające z oferty ustalenia. 
 d) Osoba biorąca udział w zgrupowaniu sportowym otwartym lub 
specjalistycznym musi przestrzegać regulaminu obozu, który każdorazowo 
podpisuje, wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) przed rozpoczęciem 
zgrupowania. 

 



WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „POLIGON DRAWSKI” 
78-513 OLESZNO ul. GŁÓWNA 1 

 
 

4 Badania sportowe 

a) Każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Klub musi 
posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu 
oraz zaświadczenie lekarza medycyny sportowej. 
b) Zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich nie może uczestniczyć 
w zawodach, treningach i obozach. 

 

§ 7.  

Zmiany barw klubowych: 
Zmiany barw klubowych dokonywane są w oparciu Regulaminy Zmiany Barw 
Klubowych odpowiednich Polskich Związków Sportowych. 
 

§ 8.  
Stosunek do klubu oraz osób trzecich 

1. W przypadku uczestnictwa w zawodach w charakterze zawodnika Klubu/Sekcji  
(tak w czasie trwania, jak i po ich zakończeniu) zawodnik oraz jego prawni 
opiekunowie godzą się na medialne ( w radio, prasie, telewizji, Internecie czy 
jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne ( 
w dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu) wykorzystanie 
jego wizerunku ( także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, wyrażenia lub cytatu 
) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z 
tego tytułu. 
2. Członek Sekcji  odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu 
sportowego oraz środowiska sportowego. 
3. Członek Sekcji  godnie reprezentuje i promuje Klub/Sekcję  w swoim otoczeniu. 
4. Członek Sekcji  uczestniczy w pokazach organizowanych przez Klub/Sekcję . 
5. Członek Sekcji aktywnie uczestniczy w życiu Klubu/Sekcji . 
6. Członek Sekcji  prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia. 
 

§ 9.  

Przepisy końcowe 
 1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi 
WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „POLIGON DRAWSKI” 
2. W stosunku do członków Klubu/Sekcji  mają zastosowanie Regulaminy Zmiany 
Barw Klubowych odpowiednich Polskich Związków Sportowych. 
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd 
WOJKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „POLIGON DRAWSKI” 
 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ................2017 r. 

 


