
Turystyczny Klub Żeglarski
"TRAMP"

Katowice, ul.Damrota 8

Katowice, marzec 1993r.

KOMUNIKAT

1. Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania zaległych i bieżących
składek, które obecnie stanowią jedyne źródło zasilania funduszy Klubu. Niestety z ich
opłacaniem zalegają Kol. Kol.: W. Jurkowski, W.Kania, J.Maciaszek, D.Nowicka,
Z.Niweliński, M.Oława, S.Sobik, J.i D.Starosta, T.Soliwoda, A.Sulej, B.Wojtal,
J.Żmiejko.
Z opłatami za domki i parcele zalegają KoLKol.: H.Kwiatek, J.Starosta, J.Stropek,
K.Zając, W.Zawadziński, J.Żmiejko.
Zarząd apeluje o bezwzględne wywiązanie się z pow. obowiązku do końca kwietnia br.
Po tym terminie zmuszeni będziemy do kolejnej weryfikacji listy członków Klubu.

2. Osoby przechowujące na terenie ośrodka swój prywatny sprzęt również winny
niezwłocznie uregulować opłaty z tego tytułu wig stawek uzgodnionych z Kol.
A.Rachniowskim.

3. Użytkowników domków zobowiązuje się do uregulowania należności za energię
elektryczną.

4. Zarząd Klubu uchwalił poniższe opłaty klubowe na rok 1993:
- składki członkowskie bez zmian
- domki i parcele 20.000 zł/m2/rok
- opłaty dla gości na terenie ośrodka: 5.OOOzłod osobyIdoba
- 10.000 zł/doba za parking samochodu.
Każdy członek ma prawo do wprowadzenia jednej osoby bezpłatnie. Opłaty przyjmuje
kasjer Klubu, Kol. Bożena Koczyba-Bojarska w każdy pierwszy i ostatni czwartek
miesiąca w lokalu Klubu lub w soboty i niedziele na terenie ośrodka.

5. Użytkowników domków zobowiązuje się do ich remontu oraz uporządkowania
otoczenia w terminie do dnia 9 maja br.

6. Otwarcie sezonu nawigacyjnego na Pogorii odbędzie się w dniach 8-9 maja 1993r.
W związku z tym zobowiązuje się zespoły łodziowe do przygotowania sprzętu
pływającego i slipowania go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja br. Celem
dokonania przeglądu łodzi, ustalenia potrzeb materiałowych i rozpoczęcia prac
remontowych kierownicy zespołów łodziowych i ich członkowie skontaktują się
niezwłocznie na terenie ośrodka z Kol. St.Ratką,

7. Najbliższe imprezy klubowe:
- 9 maja 1993r.
- 22-23 maja 1993r.
- 26 czerwca (sobota) tradycyjne

otwarcie sezonu
regaty o "Puchar Wiosny"
"Wianki" .



8. Przygotowanie łodzi kabinowych oraz terminy i odpłatności za rejsy
- Począwszy od roku bieżącego postanowiono powieżyć prace remontowe określonych
jednostek (Orion, Karina, Mak) członkom Klubu odpłatnie z możliwością zamiany
należności na opłatuy czarterowe. Osoby zainteresowane winny złożyć niezwłocznie
oferty u Kol. A.Pasiecznego w Klubie lub na Pogorii przy założeniu, że termin
ukończenia remontów ustala się na dzień 29 maja 1993r. Oferty może firmować w
imieniu zespołu tylko l osoba, z którą Klub zawrze umowę. Kwota umowuy obejmie
wyłącznie robociznę (materiały zabezpiecza Klub). Szczegółowych informacji odnośnie
zakresu prac i umów udziela Kol. A.Pasieczny.

- Terminy rejsów:
I. 12.06. - 25.06.93
II. 26.06. - 09.07.93
III. 10.07. - 23.07.93
IV. 24.07. - 06.08.93
V. 07.08. - 20.08.93
VI. 21.08. - 03.09.93
VII. 04.09. - 18.09.93

- Odpłatność za rejs:

Typ łodzi
Venus
Mak
Carina
Orion

Opł. czł. Klubu
2.800.000
2.500.000
1.900.000
1.800.000

Opł. osób obcych
3.800.000
3.400.000
2.600.000
2.500.000

Rejsy I i VII korzystają z dodatkowej ulgi w wys. 25 %.
- Zapisy na rejsy do dnia 8 maja 1993r. przyjmuje Kol. A.Pasieczny w Klubie i na

Pogorii, a od osób z zewnątrz również Biuro PTIK w Katowicach przy ul.Damrota 8
w godzinach 8.00 - 18.00 codziennie oprócz sobót.
Przy zapisach należy uiścić 50% opłaty czarterowej i 500.000 zł kaucji. Pozostała część
czarteru na 3 tygodnie przed rejsem.
W przypadku rezygnacji bez podania zmiennika dokonane wstępne opłaty ulegają
przepadkowi.

- Zarząd rozpatruje wysłanie jednej łodzi "Orion" na zbiornik w Koronowie nad Brda
k/Bydgoszczy, co uzależnia od skompletowania załóg do dnia 08.05.93r. W przypadku
braku kompletu załóg łódź zostanie przeznaczona na pływania mazurskie.

9. n etap kapitalnego remontu łodzi "DZ"
W roku bieżącym kontynuowany będzie remont łodzi "DZ". Prace koordynują Koledzy.
St.Szczerba i A.Rachniowski, u których należy składać akces do pracy.
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