Regulamin Karty VIP
1. „Karta VIP” i „Karta VIP zewnętrzny” wydawana jest członkom ZKS Warszawa i wybranym
Gościom ZKS Warszawa w celu ułatwienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W
dalszej części regulaminu oba rodzaje karty określane są jako „Karta VIP”.
2. Karta VIP jest imienna – bezwzględnym warunkiem wydania karty jest podanie danych
osobowych umożliwiających jednoznaczną identyfikacje użytkownika.
3. Karta VIP wydana może być:
a. członkowi Klubu – który nie posiada zaległości finansowych wobec Klubu.
b. gościom Klubu – którzy uzyskają rekomendację Kierownika Sekcji lub Członka Władz
Klubu.
4. Karta VIP wydawana jest na okres 6 miesięcy lub 1 roku. Okresy te są niepodzielne tzn.
posiadacz nie może żądać podziału ważności okresu ważności Karty VIP na krótsze okresy
rozdzielone okresami, w których uprawnienia nie obowiązują.
5. Karta VIP jest wydawana nieodpłatnie.
6. Warunkiem uzyskania Karty VIP jest wniesienie darowizny na cele statutowe – minimalną
wysokość darowizny ustala uchwałą Zarząd Klubu ZKS Warszawa.
7. Karta VIP upoważnia do nieodpłatnego korzystania jednego stanowiska strzeleckiego, na
dowolnej osi strzeleckiej przez jedną godzinę. W wypadku niepełnego obłożenia stanowisk
strzeleckich, czas ten może zostać wydłużony, jeśli jednak po upływie pierwszej godziny
pojawią się następni chętni, instruktor dyżurny na prawo do zarządzenia zakończenia
strzelania, celem zwolnienia stanowiska dla następnych strzelców.
8. W ramach karty VIP Klub nie udostępnia wyposażenia, w szczególności nie udostępnia broni
ani amunicji.
9. Karta VIP nie daje prawa do startu w zawodach organizowanych przez Klub.
10. Decyzją Prezesa Zarządu Klubu, potwierdzoną Uchwałą Zarządu Klubu, podjętą na
najbliższym posiedzeniu, uprawnienia z tytułu Karty VIP zostają zawieszone w przypadku:
a. stwierdzenia wykorzystywania Karty VIP w celu innym niż cel statutowy ZKS
Warszawa np.
i. prowadzenie nieuzgodnionej z Klubem działalności gospodarczej;
ii. prowadzenie niezgłoszonej w Klubie działalności szkoleniowej;
b. stwierdzenia naruszenia przepisów bezpieczeństwa;
c. w wypadku stwierdzenia 31 stycznia zaległości z tytułu składki członkowskiej;
d. w innych przypadkach naruszających interesy lub dobre imię Klubu.
Po wyjaśnieniu okoliczności uprawnienia mogą zostać przywrócone, jednak bez
odszkodowania za okres zawieszenia i bez przedłużenia okresu ważności Karty VIP.
11. Uprawnienia z tytułu Karty VIP, wydanej członkowi Klubu, wygasają w przypadku:
a. stwierdzenia, iż zawieszenie Karty VIP zgodnie z pkt-em 10., spowodowane zostało
rażącym naruszeniem regulaminu Karty VIP lub innych regulaminów obowiązujących
w Klubie;
b. ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu.
12. Okres ważności karty VIP jest każdorazowo weryfikowana w czasie rejestracji strzelca w
książce wejść na strzelnicę. Karta powinna być okazana Recepcjoniście w czasie tej rejestracji.
13. W wypadku utraty Karty VIP duplikat zostanie wystawiony po wniesieniu opłaty na cele
statutowe w wysokości 5pln.

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia ……………………………….. i unieważnia
wcześniejsze regulaminy dotyczące Kart VIP i Abonamentu Klubowego.
Karty wydane przed dniem uchwalenia zachowują dotychczasowe uprawnienia.

