
TKZ PTTK "TRAMP"
Katowice ul. Damrota 8.

Katowice dnia 28.03.1994.

KOMUNIKAT Nr 1/94

1. W ślad za informacją z ostatniego komunikatu nr 3/93 Zarząd Klubu ponownie apeluje o
niezwłoczne uregulowanie zaległych i bieżących (za I półrocze 1994) składek oraz
wszelkich innych opłat (składki PTTK, energia, dzierżawa domków i td). Dla ułatwienia
dokonywania wpłat postanowiono odtąd przyjmować należności we wszystkie czwartki w
lokalu Klubu przy ul. Damrota 8 w Katowicach w godzinach 17-18.00.

2. Rejsy mazurskie.
a) Zgodnie z zapowiedzą (komunikat nr 3/93) podaje się tabelę opłat za czarter łodzi na

Mazurach w roku bieżącym:

TABELA .1 Opłaty za jachty mazurskie (w mln. zł)

Rejs nr ORION MAK VENUS
członek obcy członek obcy członek obcy

R-1 1,8 2,5 2,5 3,5 2,7 4,0
R-2 2,5 3,5 3,5 5,0 4,0 5,5
R-3 3,0 4,5 4,5 6,2 5,0 7,0
R-4 3,0 4,5 4,5 6,2 5,0 7,0
RoS 3,0 4,5 4,5 6,2 5,0 7,0
R~ 2,5 3,5 3,5 5,0 4,0 5,5
R-7 1,8 1,8 2,5 3,5 2,7 4,0

Powyższe opłaty uwzględniają zniżki i zwyżki sezonowe oraz zniżki dla czonków Klubu.

b} Równocześnie przypomina się, że na rejs nr R-6 zainteresowani członkowie Klubu ze
stopniem minimum sternika jachtowego mogą zgłaszać swój akces do prowadzenia"
łodzi u kol. A. Pasiecznego.

c) Ponadto sternicy zainteresowani odpłatnym prowadzeniem rejsów z młodzieżą szkół
podstawowych w terminach: 15.05-27.05 oraz 28.05-10.06.1994 proszeni są o
zgłaszanie się u kol. A. Pasiecznego.

d) Przydział łodzi dla członków Klubu nastąpi w terminach:

- dla rejsów R-1 i R-7 do dnia 17.03.94, dla rejsów pozostałych do dnia 31.03.94.

3. Pływania zatokowe.

Zapowiedziane w poprzednim komunikacie rejsy zatokowe na jachcie CARINA (Zalew
Szczeciński - Zatoka Greifswald - Rugia patrz mapka na stronie 2) będą realizowane
pod warunkiem obsadzenia ich w terminie do dnia 31.03.94 na warunkach jak
w punkcie 2.d.

Tabela 2. Opłaty za CARINĘ (w mln. zł).

Rejs nr R-1 R-2 R-3 R4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9
Członek 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 - 3,6 3,6 -
Obcy 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 sprz 4,5 4,5 sprzed.

Terminy rejsów zatokowych podane zostały w poprzednim komunikacie. Informacje - koł. Pasieczny.



4. Ponawia się informację, że osoby zainteresowane odpłatnym wykonaniem rocznych
remontów łodzi proszone są o składanie ofert u kol. Pasiecznego. Zakres robót
obejmuje:

ORION 'Perkoz" - remont kapitalny
MAK - remont średni
CARINA - remont średni z przystosowaniem do pływań zatokowych.

Termin ukończenia robót do dnia 07: 05.1994. Szczegółowy wykaz robót dostępny u kol. Pasiecznego.

5. W związku z: rozpoczynającym się okresem remontu jednostek pogoriańskich,
członkowie Klubu chętni do uzupełnienia składów zespołów łodziowych, proszeni są o
niezwłoczne skontaktowanie się z kolegą S.Ratką.

6. Użytkowników domków na Pogorii ZObowiązujesię do ich remontu oraz uporządkowania
otoczenia w terminie do dnia 07.05.1994 r.

7. Zarząd Klubu zapowiada odbycie rocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
w dniu 07.05.1994 r, Tematem zebrania bedzie m.in. sprawa podniesienia
wysokości składek oraz opłat za domki i parcele.

Zarząd Klubu

837
- __ ---ll....:«., '

\ .

S41
0,.

o ROSTOCK

N u: U R G

844'S4/oA

S43.t. p O'M M' R It


