
 

 

 
W załączeniu przesyła się druk/formularz dotyczący zgłoszenia zespołów do rozgrywek mistrzowskich 

(wojewódzkich) w sezonie 2010-2011 w celu wypełnienia i niezwłocznego przesłania do biura Związku. 
Podajemy jednocześnie informuje dotyczące przypuszczalnych opłat za startowe (za zespół) i licencje 

zawodnicze i opłatę certyfikacyjną dla klubów.  
 

1. Składka członkowska na rok 2010 300 zł 
2. Startowe 
III liga kobiet i mężczyzn 300 zł. 
IV liga kobiet i mężczyzn 200 zł 
Juniorki i juniorzy 100 zł 
Kadetki i kadeci 100 zł 
Młodziczki i młodzicy 60 zł 

(w tej kategorii wiekowej  
UKS-y nie płacą startowego) 

Opłata za weryfikację sali (opłata jednorazowa) 100 zł 
3. Licencje 
Opłata certyfikacyjna dla klubu  100 zł 
Seniorki i seniorzy 40 zł 
Juniorki, juniorzy, kadetki, i kadeci 20 zł 
Młodziczki i młodzicy 5 zł 
4. Zmiana barw klubowych (opłata dla ŚZPS) 
Seniorki i seniorzy od 60 zł 
Juniorki, juniorzy, kadetki i kadeci od 40 zł 
Młodziczki i młodzicy od 20 zł 

 
Zgłoszenia do rozgrywek należy złożyć w siedzibie Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

czerwca br. Stosowne opłaty startowego za zgłoszone zespoły należy wpłacić (zgodnie z wypełnionym 
zgłoszeniem) na konto bankowe ŚZPS w terminie do dnia 30 czerwca br. 

  
Równocześnie WGiD informuje, że kluby które nie dopełnią terminowego zgłoszenia zespołów do 

rozgrywek w poszczególnych kategoriach, będą mogły zostać dokooptowane do rozgrywek (w miarę wolnych 
miejsc) z wniesieniem podwójne opłaty startowej (decyzja Prezydium Zarządu z dnia 04.05.2010r.). 

Opłaty za licencje dla zawodników/zawodniczek zatwierdzających  karty zawodnicze  po rozpoczęciu 
rozgrywek będzie wynosiła 50% więcej (dla zawodników/zawodniczek  zgłoszonych po raz pierwszy legitymacje 
i koszt licencji po rozpoczęciu rozgrywek nie ulegają zmianie). 
 
 
Uwaga : nie wpłacenie opłaty startowej za zgłoszone zespoły, spowoduje  nie ujęcie w terminarzu 
w poszczególnych klasach rozgrywkowych. 
 
 
 



 

 

 

...................................................... ........................................................, dnia ........................... 2010r. 
 pieczątka klubu sportowego 
 

ZGŁOSZENIE  
 

zespołu do rozgrywek wojewódzkich, wszystkich klas seniorskich i juniorskich,  
prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej w sezonie 2010/2011 

 

Klub Sportowy  ............................................................................................................................................................  
 (podać pełną nazwę, adres, nr telefonu i faksu oraz adres e-mail) 
 
 .....................................................................................................................................................................................  
 

Proszę podać ilość zgłaszanych drużyn w poszczególnych kategoriach rozgrywek, nazwisko trenera, telefon 
kontaktowy z trenerem oraz adres e-mail trenera. 
 ilość drużyn nazwisko trenera, telefon, e-mail 

1. III mężczyzn  .........   ................................................................................................................................  
2. III liga kobiet  .........   ................................................................................................................................  
3. IV liga mężczyzn  .........   ................................................................................................................................  
4. IV liga kobiet  .........   ................................................................................................................................  
5. Juniorzy (1992r. i młodsi)  .........  1. ................................................................................................................................  
   2. ................................................................................................................................  
6. Juniorki (1992r. i młodsze)  .........  1.  ................................................................................................................................  
   2. ................................................................................................................................  
7. Kadeci (1994r. i młodsi)  .........  1. ................................................................................................................................  
   2. ................................................................................................................................  
8. Kadetki (1994r. i młodsze)  .........  1. ................................................................................................................................  
   2. ................................................................................................................................  
9. Młodzicy (1996r. i młodsi)  .........  1. ................................................................................................................................  
   2. ................................................................................................................................  
10. Młodziczki (1996r. i młodsze)  .........  1. ................................................................................................................................  
 2. ................................................................................................................................  
 
Proszę podać adresy sal, na których rozgrywane będą spotkania oraz godz. rozpoczęcia spotkań. 
kategoria nr zespołu adres sali, godz. Rozpoczęcia spotkania 

1. III mężczyzn  ...........................................................................................................................................................  
2. III liga kobiet  ...........................................................................................................................................................  
3. IV liga mężczyzn  ...........................................................................................................................................................  
4. IV liga kobiet  ...........................................................................................................................................................  
5. Juniorzy (1992r. i młodsi) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2 . ......................................................................................................................................................  
6. Juniorki (1992r. i młodsze) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2  .......................................................................................................................................................  
7. Kadeci (1994r. i młodsi) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2  .......................................................................................................................................................  
8. Kadetki (1994r. i młodsze) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2  .......................................................................................................................................................  
9. Młodzicy (1996r. i młodsi) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2  .......................................................................................................................................................  
10. Młodziczki (1996r. i młodsze) nr 1  .......................................................................................................................................................  
 nr 2  .......................................................................................................................................................  
 

 
 
 .............................................................................. 
 podpis prezesa klubu 


