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Kluby – Członkowie
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu informuje, że została zawarta
umowa ubezpieczeniowa z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń  na 2021 rok - Polisa nr
1046135145  - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Sport osób związanych
z kulturą fizyczną, suma ubezpieczeń na osobę 8 000 zł.
 -  Polisa nr K NR 09172323 – ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub
posiadania mienia, suma gwarancyjna 500 000 zł (na wszystkie zdarzenia).
Informujemy, że w/w ubezpieczeniem objęte są wszystkie kluby opłacające składkę
członkowską.Ustalamy następujące kryteria opłaty składki przez LZS-y na poziomie:

·	 Kluby (LZS-y) posiadające od 1- 4 drużyn 575 zł
·	 Kluby (LZS-y) posiadające od 5- 7 drużyn 675 zł
·	 Kluby (LZS-y)  posiadające od 8 i więcej  - 875 zł

       ·	 Kluby wielosekcyjne dokonują wpłaty za sekcję tak jak za drużynę.
Kwotę za składkę członkowską prosimy przekazać na konto:
84 1090 2138 0000 0005 5609 7439 z wyszczególnieniem nazw Klubów/LZS-ów
lub w kasie biura. Ostateczny termin zapłaty za składkę członkowską mija w dniu 31.03.2021 r.
Brak wpłaty w/w terminie zwalnia Wojewódzkie Zrzeszenie LZS od odpowiedzialności za
wypadki, jakim ulegną Wasi zawodnicy, trenerzy i działacze.
Równocześnie informujemy, że rachunek po opłaceniu składki zostanie przesłany na Wasz adres.
    Wszystkie informacje na temat odszkodowania za kontuzje można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.wzlzsopole.pl  lub telefonicznie 77 454-38-67.
Biuro Wojewódzkiego Zrzeszenia zapewnia pomoc merytoryczną przy szkodach związanych z
kontuzją Waszych zawodników, działaczy.
    Zachęcamy wszystkich do korzystania z odpisu 1% podatku za rok 2020 i deklarowanie
środków na organizacje LZS - to dobry sposób na współfinansowanie lokalnych klubów LZS
i całego naszego Zrzeszenia. Wystarczy przy składaniu rocznego rozliczenia podatkowego w
pozycji nr KRS wpisać 0000023497. Przekazując 1% podatku należy wskazać nazwę klubu
(dane adresowe), który ma być beneficjentem tej wpłaty.
    Zachęcamy do udziału w projekcie MS „Programu Klub 2021” (szósta edycja).
Chętnie służymy poradą w sprawie sporządzenia wniosku - więcej informacji na naszej stronie.

W bieżącym roku Zrzeszenie LZS obchodzi jubileusz 75-lecia działalności – zwracamy się
z uprzejmą prośbą o informację w sprawie lokalnych obchodów – organizacji jubileuszowych
imprez – chętnie się do nich dołączymy.
   Na ostatnim Zjeździe Delegatów (1.08.2020) przyjęliśmy uchwałę o powoływaniu nowych Rad
Gminnych Zrzeszenia LZS – zachęcamy do realizacji tych postanowień w gminach gdzie takiej
„Rady” nie ma – służymy w tym zakresie pomocą.
   Na naszej stronie internetowej publikujemy formularz mający na celu odświeżenie danych
dotyczących działalności klubów LZS na Opolszczyźnie. Prosimy o wypełnienie i przesłanie
formularza (nie zajmie to więcej czasu jak 5 minut). Klikając w poniższy link można przejść do
edycji formularza http://nowawzlzs.wzlzsopole.pl/aktualnosci/ankieta-lzs

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                         Przewodniczący WZ LZS w Opolu
                                                                                                     Gerard Halama
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