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Uchwała Nr 11/2020
Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 31 grudnia 2020 r. podjął
uchwałę
dotyczącą
warunków uzyskania prolongaty
Licencji Zawodnika Sportu Samochodowego na rok 2021
Na podstawie § 13. i § 14. Statutu AMK Bieckiego i Regulaminu Licencji Sportu
Samochodowego Zarząd uchwala zasady uzyskania prolongaty licencji:
§1
Członek Klubu posiadający licencję zawodnika/pilota sportu samochodowego zobowiązany jest
opłacić składki członkowskie za rok 2021 oraz uregulować ewentualne zaległe składki
członkowskie do 31 stycznia 2021 roku.
§2
Celem wznowienia licencji zawodnika/pilota sportu motorowego zgodnie z punktem 1.6.1
Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego należy:
1. wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie
internetowej PZM,
2. wydrukować, podpisać i przekazać wraz z blankietem licencji do reprezentowanego
klubu, celem podstemplowania wniosku i potwierdzenia przynależności klubowej,
3. dołączyć:
 potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z tabelą zamieszczoną w Regulaminie
Licencji Sportu Samochodowego z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia
(w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko
wnioskującego, rodzaj licencji),
 licencję z ubiegłego sezonu,
 aktualny druk danych osobowych, jeżeli poprzednie dane uległy zmianie,
 kopię zaświadczenia z ważnymi badaniami lekarskimi wystawionego w bieżącym
roku kalendarzowym,
 kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, jeżeli poprzednie straciło ważność, lub
utraci ważność przed końcem bieżącego roku kalendarzowego.
§3
1. Klub przekazuje niniejszy wniosek wraz z załączonymi dokumentami do PZM.

2. Wznowienie licencji nastąpi jedynie po aktualizacji danych na profilu w systemie
INSIDE PZM oraz odesłaniu do PZM kompletnego wniosku opatrzonego właściwymi
podpisami i potwierdzeniem przynależności klubowej.
3. BST PZM lub właściwy ZO PZM w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kompletu
wymaganych dokumentów wymienionych w art. 1.6.1 wznowi licencję na dany rok.
4. Licencja zostanie przekazana na adres wskazany w formularzu elektronicznym.
§4
Członek Klubu posiadający licencję zawodnika/pilota sportu samochodowego musi dostarczyć
licencję do Przewodniczącego Sekcji Sędziowskiej Automobilklubu Bieckiego P. Daniela
Wójcikiewicza celem przedłużenia prolongaty do 31 stycznia 2021 roku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została przyjęta zgodnie z listą obecności.
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