
TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI PTTK "TRAMP"
W KATOWICACH

KOMUNIKAT

1. Walne zebranie sprawozdawcze TKŻ PTTK "TRAMP" odbądzie si'l w Ośrodku nad Pogorią dnia 9 maja
(sobota) o godz. 16.30. Wszystkich członków Klubu prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Po
zebraniu organizowane jest spotkanie towarzyskie.

2. Z powodu zalegania w opłacaniu skladek od 21 rnieaiecv, uchwalą Zarządu zostały skreślone z listy
członków Kłubu nastepuiące osoby:
M.Frąckowiak, A.Fabiańczyk, Cz. Grządka, A.Herman, K.Kania, R.Król, K.Król, K.Kisiel, H.Marona,
K.Orwat, T.Orwat, M.Sojka, A.Sztajer, K.Sztajer, T.Wieczorek, J.Zawadzińska.

3. Zarząd apeluje do wszystkich członków Klubu o niewzwłoczne uregulowanie zaleglych i bieżących
składek, opIat za domki, energi'l elektryczną oraz prywatny sprząt żeglarski przechowywany w Ośrodku
nad Pogorią.

4. W sprawach finansowych Zarząd podjął następujące uchwały:
a. W roku 1992 zachowuuje si'l dotychczasową wysokość składek członkaw skich, opIat za dzierżawe

domków klubowych oraz za tereny pod domkami prywatnymi.
b. W roku 1992 podwyższa si'l opłaty dła osób nie bądącvch członkami Klubu za korzystanie z Ośrodka

nad Pogorią. Wynosić one bądą 5.000 zł dziennie za wstąp 1 osoby i 10.000 zł za parkowanie
samochodu. Dzieci do lat 14 są zwolnione od tych opłat. a młodzież studencka korzysta z 50% zniżki.

c. Zmieniając dotychczasową uchwałe Zarząd postanowił, że każdy członek Klubu ma prawo do
bezpłatnego wprowadzenia na teren Ośrodka nad Pogorią jednej osoby towarzyszącej bez wzgł'ldll na
stopień pokrewieństwa.

5. Regaty klubowe o "Puchar Wiosny" przeprowadzone zostaną w dniu 31 maja.

6. Podobnie jak w roku ubiegłym, również i w bieżącym sezonie żeglarskim zorganizowane zostaną rejsy
na jeziorach mazurskich oraz Zalewie Solińskim. Ustalono nastepującą wysokość opłat za dwa tygod nie
korzystania zlodzi:

Typ łodzi Opłata członka Klubu Opłata osób innych
-------------------------------------------.-.------.-.------------------_.

"WENUS" 2.100.000 2.800.000
"MAK" 1.800.000 2.400.000
"CARINA" 1.500.000 2.000.000
"ORION" 1.400.000 1.900.000

Przewidziane są ulgi w opłatach z tytułu wkładu pracy w remont sprzętu oraz dla rejsów: pierwszego (od
13 czerwca) oraz siódmego (we wrześniu).

7. W dniach od 15 maja (piątek) do 23 maja (sobota) w Ośrodku odbywać siq bądzie praktyczne szkolenie
żeglarzy, w związku z czym Zarząd prosi o ograniczenia przyjazdów do Ośrodka w tym okresie.

Zarząd

Katowice dnia 15 kwietnia 1992 roku.


