
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO 
Składki indywidualne (zawodnicze) i drużynowe opłaty startowe 

sezon 2012/2013 
 

Składki indywidualne – zawodnicze 

Składka normalna od zawodnika        140,00 zł 

 

Składki ulgowe 

a) do lat 20, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1993 i młodszych   40,00 zł 

b) 21 – 25 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1988 – 1992   90,00 zł 

c) od 66 lat, czyli dla zawodników urodzonych w roku 1947 i starszych   90,00 zł 

d) od 71 lat, czyli dla zawodników urodzonych w 1942 roku i starszych, ale  

pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 

lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie   50,00 zł 

e) członkowie honorowi PZBS       zwolnieni 

 

Rozgrywki drużynowe 

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DMP        150,00 zł 

Opłaty startowe 

a) III liga małopolska         800,00 zł 

b) IV liga okręgowa – Kraków        500,00 zł 

c) IV liga okręgowa – Tarnów, Nowy Sącz       ustalają okręgi 

Drużyny młodzieżowe i amatorskie (średnia na zawodnika nie przekraczająca 0,5 WK) w rozgrywkach III Ligi 

i Krakowskiej Ligi Okręgowej mają zniżkę wynoszącą 50% od opłaty startowej. 

 

Wpłaty (wraz z dokładnym opisem kogo i czego dotyczy wpłata), należy przekazywać na konto 

Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 

30-060 Kraków ul. Oleandry 1 

Krakowski Bank Spółdzielczy numer rachunku: 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 
 

Składki zawodnicze (indywidualne) dla zawodników biorących udział w rozgrywkach DMP oraz opłaty 

drużynowe na sezon 2011/2012 powinny zostać uiszczone łącznie, w terminie do 3 października 2012  

(III liga) i 24 października (Krakowska Liga Okręgowa). Brak wpłaty do tego terminu oznacza rezygnację 

drużyny z udziału w rozgrywkach. 

Termin wpłacania składek indywidualnych dla zawodników nie zgłoszonych do rozgrywek DMP (Sekcja 

„Singleton Małopolska”) – do dnia 30 listopada 2012 

Dokonanie wpłaty w terminie późniejszym obciążone będzie dodatkową opłatą w wysokości 10 PLN. 

Opłata dodatkowa nie dotyczy zawodników zgłaszających się do PZBS po raz pierwszy. 

Osoby dokonujące zgłoszenia po raz pierwszy (lub przy zmianie adresu zameldowania) – wypełniają druk 

zgłoszenia do PZBS lub przekazują dane jak w druku zgłoszenia na adres: stachnik@ws-omega.com.pl 

 

Zatwierdzono: Zarząd MZBS 24 września 2012 


