
Podlaski Związek Brydża Sportowego – składki w sezonie 2020/2021 
. 

 

OPŁATY CZŁONKOWSKIE INDYWIDUALNE PZBS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Opłaty należy dokonywać na konto PodlZBS: BANK PKO SA O/Białystok 43 1240 5211 1111 0000 4919 1721 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie opłat bezpośrednio w Kasie PodlZBS. 

 

 

OPŁATY ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

Poziom 
rozgrywek 

Składka członkowska 
drużyny do PZBS 

Składka członkowska 
drużyny do PodlZBS 

Opłata 
startowa 

Wpłata łączna do 
PodlZBS 

I liga 150 zł 100 zł do ZG PZBS 250 zł 

II liga 150 zł 100 zł do ZG PZBS 250 zł 

III liga 150 zł 100 zł 750 zł 1 000 zł 

Opłaty startowe wnoszone bezpośrednio do PZBS (I i II liga) są podane na stronie internet. PZBS. 

Uwagi: 
1. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek z opłaconą składką zawodniczą, 

przy czym: 
• Jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki za rok 2020, to składka za rok 2021 musi być 

zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika. 
• Jeżeli zawodnik ma zapłaconą składkę za rok 2020, to składka za rok 2021 musi być zapłacona 

przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika w 2021 roku. 
• Udział w meczu zawodnika bez opłaconej składki zawodniczej jest udziałem zawodnika 

nieuprawnionego do gry i grozi przegraną jego drużyny bez walki (walkower). 

2. Dopuszcza się udział w meczach zawodnika po opłaceniu składki u Sędziego Zawodów. 
 
 
Białystok, …03 września… 2020 r. 
 

Prezes PodlZBS 
Adam Szempliński 

 

  2021 

Zawodnik urodzony w latach 1956 - 1995 160 zł 

Junior urodzony w latach 1996 - 2000 90 zł 

Junior urodzony w roku 2001 i młodszy 40 zł 

Senior urodzony w latach 1951 - 1955 110 zł 

Nestor urodzony w 1950 r. i starszy 60 zł 

Członkowie honorowi PZBS 0 zł 

Pierwszy rok * 50 zł 

Drugi rok * 90 zł 

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat 


