Informace pro zájemce o členství/hostování
Na naší střelnici je umožněna střelba z malorážných krátkých a
dlouhých zbraní na 50 a 25 metrů každý den od 8 do 19 hodin. Členy
přijímáme nejprve na dvouletou čekatelskou lhůtu. Po tuto dobu nemohou
chodit na střelnici trénovat sami, ale pouze po dohodě s některým ze správců
střelnice. Čekatelskou lhůtu může na návrh výboru zkrátit členská schůze.
Po uplynutí lhůty členská schůze odhlasuje jejich přijetí za členy podle toho,
jak plnili své povinnosti. Noví čekatelé však dostanou klíče od střelnice, aby
mohli chodit na hromadné a individuální brigády.
Ke členským povinnostem patří odpracování 13 brigádnických hodin
(senioři polovinu) ročně, účast na 2 členských schůzích a pomoc na
závodech, která ovšem není povinná, viz níže.
Členský poplatek činí 1400,- (důchodci polovic)/rok, dále se platí 500,Českému střeleckému svazu a jednorázové zápisné 500,- za výrobu klíčů a
kopie předpisů. Za neodpracovanou hodinu se platí vždy do konce února
150,-, čekatelé nemohou hodiny zaplatit, musí je odpracovat.
Při střelbě a práci na střelnici musí být dodržovány veškeré klubové
předpisy, seznámení s nimi stvrzuje nově příchozí svým podpisem. Čekatel je
na místě obeznámen se zásadami, které je při střelbě bezpodmínečně nutné
dodržet. Nově příchozí je povinen se seznámit se zápisy z členských schůzí a
schůzí výboru, které jsou umístěny na webu SSK.
SSK pořádá tři velké puškové závody ročně. Čekatel/člen, který
dopředu ohlásí výboru svou účast na nich (nikoliv jako závodník, ale jako
pomocník) od 7:30 do cca 17 hodin, si může v lednu nechat odpustit 300,z členských příspěvků za každý závod.
Domácím reprezentantům proplácíme ročně 5 startovných, doklad o
zaplacení startovného musí být hospodáři předán vždy do konce daného
měsíce.
Hostující pracující členové – členové jiné střelecké organizace nebo
neorganizovaní – platí poplatek 1400,- ročně + jednorázové zápisné a mohou
po skončení čekatelské lhůty na střelnici docházet sami za předpokladu
splnění zákonných podmínek pro správce střelnice. Jsou povinni účastnit se
členských schůzía odpracovat 13 brigádnických hodin.
Hostující platící členové – členové jiné střelecké organizace nebo
neorganizovaní – platí poplatek 2800,- ročně + jednorázové zápisné a mohou
po skončení čekatelské lhůty na střelnici docházet sami za předpokladu
splnění zákonných podmínek pro správce střelnice. Jsou povinni účastnit se
členských schůzí a nemusí plnit brigády (ale můžou, aby prokázali zájem,
což je vzato v potaz při zkrácení čekatelské lhůty).

