
 

Składki członkowskie indywidualne w 2021 oraz drużynowe opłaty członkowskie  

i startowe w sezonie 2020/21 – WM OZBS 
 

  Składki członkowskie indywidualne za rok 2021: 
 

1. -   normalna       - 160,-zł (100 do PZBS) 

2. -   ulgowa „junior młodszy”     -  40,-   (  25 do PZBS) 

         (do lat 20, czyli dla zawodników urodzonych w latach 2001 i młodszych), 

3. -   ulgowa „junior”       -  90,-   (  50 do PZBS) 

  (21 – 25 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1996 – 2000),  

4. -   ulgowa „senior”       - 110,-   (  75 do PZBS) 

  (od 66 lat, czyli dla zawodników urodzonych w roku 1955 – 1951), 

5. -   ulgowa „nestor”      -  60,-  (  30 do PZBS) 

  (od 71 lat czyli dla zawodników urodzonych w 1950 roku i starszych) 

6. -   ulgowa dla członków honorowych PZBS   -    0 - 

7.  – osoby które nie były zrzeszone w PZBS przynajmniej 

        przez ostatnie 5 lat  

     pierwszy rok  -  50,-  (  30 do PZBS) 

     drugi rok  -  90,-  (  50 do PZBS) 

 

Wyjaśnienie – zawodnicy niezrzeszeni w roku 2020, a zgłoszeni do drużyn, mogą wystąpić w 

meczach ligowych w tym roku pod warunkiem opłaty składki indywidualnej za rok 2021 przed 

pierwszym meczem.  
 

Składki od drużyn biorących udział w DMP (2020/21): 

 

         Skł. członk.    Skł. członk.       Opłata WPŁATA 

         w PZBS     do WM OZBS   startowa       ŁĄCZNA 

                 do WM OZBS 
 

-   Ekstra L   150,-  320,-  do ZG PZBS  - 470 zł, 

-   I liga   150,-  300,-  do ZG PZBS  - 450 zł, 

-  II liga    150,-  270,-  do ZG PZBS  - 420 zł, 

- III liga  150,-  150,-             800,- -1100 zł, 

 

Opłaty startowe wnoszone bezpośrednio do PZBS (I i II liga) są podane na stronie intern. PZBS. 

 

Terminy zobowiązań i płatności: 

 

a) wpłata opłaty startowej: za III ligę (800 zł) – do dnia I zjazdu (), 

b) do dnia  I zjazdu ( październik br.) winny być opłacone składki indywidualne za zawodników,  

którzy chcą być zrzeszeni od 1 stycznia 2021, a będą grać w DMP już w tym roku, 

c) do 31 grudnia  br. należy dokonać wpłaty pozostałej części należności składek członkowskich 

indywidualnych i drużynowych, 

 

Bardzo ważne - dotyczy członków drużyn!!! 

 

 Wszyscy członkowie drużyny zgłoszonej do rozgrywek ponoszą jednakową i solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie w określonych terminach opłat członkowskich (indywidualnej i 

proporcjonalnej części opłaty za drużynę). 

W przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań Zarząd WM OZBS 

może w każdej fazie rozgrywek odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w rozgrywkach. 

 
 


