
TKZ PTTK "TRAMP"
Katowice, ul.Damrota 8

Katowice, 24.02.1995 r.

KOMUNIKAT nr 1/95

l.Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania wszelkich zaległych i bieżących
płatności z tytułu składek członkowskich i PTTK, energii elektrycznej oraz użytkowania domków,
parceli i hangarowania. Aktualnie wynoszą one:

a) składki : - normalna zł 5 / mies. = zł 60 / rok
- ulgowa zł 2,50/ mies. = zł 30/ rok
- PTTK normalne
- PTTK ulgowa

b) domki iparcele : - domki
- podesty iwerandy

= zł 12 / rok
= zł 6 I rok
= zł 3,50 1m2

= zł2 1m2

c) energia elektryczna w/g aktualnych obciążeń Klubu przez dostawcę
d) hangarowanie w/g bieżących ustaleń Zarządu
e) wstępy i parkowanie samochodów gość

- wstęp 0,60 zł losobodz.

- samochód 1,5Ozł I doba
Dzieci do lat 14 zwolnione są od opłat wstępu. Młodzież ucząca się korzysta 50% zniżki.
Przypomina się, że każdy członek Klubu ma prawo do bezpłatnego wprowadzenia jednej osoby
towarzyszącej

2.Nawiązując do komunikatu nr 3/94, pk 2 w sprawie uporządkowania dzierżawy domków
i parceli na Pogorii Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 15 lutego 1995 r. dokonał weryfikacji
uprawnień i nowego przydziału domków i parceli na 1995 r. i dalsze lata wig indywidualnych umów.
uwagi na niezłożenie podań Zarząd nie wznowił stosownych umów z następującymi Kolegami :
Sławomir Kamiński, Henryk Kwiatek, Jarosław Starosta i Jerzy Żmiejko. Zwolnione domki
przydzielono osobom ubiegającym się o zamianę i przydział domku, kierując się ich
zaangażowaniem na rzecz Klubu. Koledzy zwalniający domki winni w terminie do dnia 31 marca br.
opróżnić je, klucze przekazać bosmanowi ośrodka lub koledze Andrzejowi Rachniowskiemu.
Niezdanie kluczy w w/w terminie spowoduje komisyjne otwarcie domku z wymianą zamka
a znajdujące się w nim przedmioty prywatne zostaną zdeponowane w magazynie ośrodka na okres
2 miesięcy.

3.Szkolenie na stopnie żeglarza i sternika jachtowego rozpocznie się kursem teoretycznym w dniu
3 marca br. o godz. 1630 w Klubie Turysty PTTK przy u1.Damrota 8. Zajęcia odbywać się będą

w środy i piątki a zakończone zostaną zgrupowaniem na Pogorii w dniach: 26.05. - 4.06.1995 r.
Prosi się wszystkich członków Klubu o rozpropagowanie kursu w swoich kręgach.

4.W sezonie nawigacyjnym 1995 r. rejsy mazurskie na 5-ciu klubowych łodziach kabinowych odbędą
się w następujących terminach:

R-l: 10.06. - 24.06.1995 r.
R-2: 24.06. - 08.07.1995 r.
R-3: 08.07. - 22.07.1995 r.
R-4: 22.07. - 05.08.1995 r.

R-5: 05.08. - 19.08J995 r.
R-6: 19.08. - 02.09.1995 r.
R-7: 02.09. - 15.09.1995 r.



Wysokość opłat czarterowych, uwzględniająca preferencje klubowe i atrakcyjność terminu jest
następująca (w nowych zł)

Rejs Orion Carina Mak Venus

nr Klub Obcy Klub Obcy Klub Obcy Klub Obcy

R-1 200,- 250,- 250,- 320,- 300,- 400,- 400,- 520,-

R-2 250,- 300,- 300,- 400,- 350,- 470,- 450,- 580,-

R-3 300,- 400,- 400,- 520,- 450,- 580,- 520,- 700,-
R-4 300,- 400,- 400,- 520,- 450,- 580,- 520,- 700,-

R-5 300,- 400,- 400,- 520,- 450,- 580,- 520,- 700,-

R-6 300,- 400,- 400,- 520,- 450,- 580,- 520,- 700,-
R-7 250,- 300,- 300,- 400,- 350,- 470,- 450,- 580,-

Zapisy członków Klubu na rejsy przyjmowane są w siedzibie Klubu w czwartki oraz w soboty
i niedziele na Pogorii w terminie do 13 kwietnia br. Po tym terminie wolne rejsy przydzielane będą
osobom z poza Klubu. Przy zapisie uiścić należy 50% opłaty czarterowej i 50 zł kaucji. Pozostałą
część czarteru najpóźniej na 4 tygodnie przed rejsem.

5.Członkowie, zainteresowani i chętni do uzupełnienia składów łodziowych na Pogorii, proszeni są
o kontakt z kolegą Stefanem Ratką. Prace przy łodziach rozpoczynają się w m-cu marcu i winny być
zakończone do dnia 6 maja br.

6.W związku z rozpoczynającym się sezonem na Pogorii zobowiązuje się użytkowników domków do
uporzątkowania terenu oraz udostępnienia liczników celem dokonania odczytów.

7.W roku bieżącym przypada termin zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo > Wyborczego
Klubu. Zebranie odbędzie się na terenie ośrodka Pogoria w sobotę dnia 20 maja 1995 r.o godz. 1430

8.Kalendarzyk imprez na Pogorii na rok 1995 :

20.05. • sobota • Otwarcie sezonu żeglarskiego
godz. 1200 • Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

godz. 1430 • Wieczornica przy ognisku i dyskotece
21.05. • niedziela • Sprawdzenie sprawności sprzętu (miniregaty )
26.05. · piątek · Kurs żeglarski na stopnie żeglarza i sternika
04.06. • niedziela jachtowego - zgrupowanie
10.06. "-sobota - Zakończenie rajdu młodzieżowego PTIK

· pływania propagandowe
18.06. - niedziela · Regaty o " Puchar Wiosny"
24.06. - sobota • Tradycyjne" Wianki" na wodzie,

ognisko, dyskoteka

03.09. · niedziela • Regaty o " Puchar Komandora"

14.10. • sobota · " Najzimniejsza Noc"
15.10. • niedziela • Slipowanie łodzi izakończenie sezonu

Zarząd Klubu życzy wszystkim Członkom pomyślnych wiatrów i miłego wypoczynku w sezonie 1995.

ZARZĄD


