
Instrukcja wypełniania wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej 

uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. 

1. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem dowolnej 

aplikacji lub przeglądarki wyświetlającej pliki pdf (tylko pole „podpis 

wnioskodawcy” należy pozostawić puste, wszystkie wymagane pola można 

edytować). 

2. Po uzupełnieniu kompletu danych wniosek należy wydrukować i podpisać (w 

niektórych aplikacjach i przeglądarkach pola do uzupełnienia mają ciemniejszy 

kolor i obramowania, służą one tylko łatwiejszej lokalizacji tych pól i nie są 

widoczne na wydrukach). 

3. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć wraz z opłatą za 

wydanie licencji w wysokości 50zł Ryszardowi Wegnerowi. 

 

Wskazówki przydatne dla prawidłowego uzupełnienia wniosku: 

1. W polu „Numer telefonu” wymagany jest format 9 cyfr, bez żadnych 

dodatkowych znaków (np. poprawny nr: 510510510, błędne nr: 510 510 510, 

510-510-510) 

2. W polach „Data” i „data” wymagany jest format dd-mm-yyyy (np. 28-10-2022) 

3. W tabeli zawodów w pierwszych 4 wierszach należy wpisać dyscyplinę z 4 

startami, w wierszach 5 i 6 pierwszą dyscyplinę z 2 startami, a w wierszach 7 i 

8 drugą dyscyplinę z 2 startami. 

4. UWAGA! W każdym z wierszy należy zaznaczyć tylko jedną dyscyplinę – 

pistolet lub karabin lub strzelbę 

5. Zaznaczanie dyscyplin nie wymaga wpisywania żadnych znaków, wystarczy 

kliknąć w pole wyboru przy dyscyplinie – powinno zmienić się na X, ponowne 

kliknięcie wyczyści pole. 



UWAGA!   Wniosek należy składać wyłącznie do kierownika klubu 
 

 

W N I O S E K 
o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału   

we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim 

 
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz regulaminu przyznawania i pozbawiania 
licencji  uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, proszę o przedłużenie ważności mojej licencji 
zawodniczej w zaznaczonych dyscyplinach :         

pistolet  karabin strzelba gładkolufowa
                                                                 
 

Nr patentu strzeleckiego:                  Nr posiadanej licencji:  
 
 

P E S E L            
 Numer telefonu:  

 

Nazwisko i imię  

 
Oświadczam, że zgodnie z regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających  
do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim, brałem(am) udział  w następujących  
zawodach  zgłoszonych  do  kalendarza  WZSS  lub  PZSS     

w  20  
 roku 

 

Lp. Nazwa zawodów Data Miejsce 
zawodów 

pi
st

ol
et

 

ka
ra

bi
n 

st
rz

el
ba

 Zawody  
w kalendarzu 

WZSS lub 
PZSS 

Uwagi 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
 

Oświadczam, że uprawiając sport strzelecki nie byłem karany dyscyplinarnie za wykroczenia 
przeciwko przepisom obowiązującym w sporcie strzeleckim. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie  
z Art. 7 pkt. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133   
poz. 883, z  2000 r. z późniejszymi zmianami). 
 
…………………….……………….…….                                                                               ……………………………………………………….  
              miejscowość, data                                  podpis wnioskodawcy 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
POTWIERDZENIE  kierownika klubu: 
 
Potwierdzam zgodność wyszczególnionego przez wnioskodawcę udziału w zawodach strzeleckich  
i spełnienie warunków dotyczących przedłużania ważności licencji zawodniczej oraz oświadczam,  
że wnioskodawca spełnia warunki dotyczące przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał naszego klubu. 
 
 
…………………….……………….…….                                                                               ……………………………………………………….  
              miejscowość, data                                  podpis kierownika klubu 

JiE
Umieszczony obraz
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