
Katowice, dnia 12.03.1998r.

TKŻ PTTK "TRAM~~'r,
Katowice, ul. DamrotłtB

KOMUNIKA T nr 1/98

l .Zarząd Klubu przypomina o konieczności uregulowania wszelkich zaległych i bieżących
płatności z tytułu g,Rłaclekczłonkowskich i PTTK, energii elektrycznej oraz użytkowania
domków, parceli i~iłngarowania. Aktualnie wynoszą one:
a)składki klubowe'Y " normalna 7,- zł/m-c=84,-zł/rok

ulgowa 3,50 zł/m-c=42,-zł/rok
normalna 15,- zł/rok
ulgowa 8,- zł/rok
domki 7 - zł/m2,

5 - zł/m2,
podesty 2,- zł/m2

d)energia elektrycźńaw/g aktualnych obciążeń przez dostawcę +VAT
e)hangarowanie spftęŁu 12,-zł/m2 oraz 24,-zł/m2

- obcy
f)parkowanie sprzęt:U:\i 5,-zł/m2

g)wstęp i parkowabie-dla obcych:
wstęp
parkowanie samochodu

b)składki PTTK .(

c)domki i parcele ~!i
werandy

2,- zł/osobodzień
5,- zł/doba

2.Klub wznawia w roku bieżącym szkolenie teoretyczne i praktyczne na stopień żeglarza
jachtowego. Zajęd·kteoretyczne odbywać się będą w lokalu PTTK w Katowicach 'przy
ul.Damrota 8 w okreśie od kwietnia do czerwca 1998r. Zajęcia praktyczne (manewrowanie
jachtem) będą pro~iiazone w soboty i niedziele o godz.900 w miesiącach maju i czerwcu.
Zapisy przyjmuje k6l.i;ĄJeksanderGębala.

3.Zespoły łodziowe tlą Pogorii winny ukończyć remont i slipowanie łodzi do 9 maja br.
Kontakt w sprawie Uzupełnienia. zespołów z członkiem Zarządu, Kol. Stefanem Ratką. Łódź
DZ w bieżącym roktr' wymaga kolejnego remontu oraz uzupełnienia sprzętu. Wiodącym w
tym temacie jest Kól~Marek Boratyński, któremu również należy udzielić wydatnej pomocy.

4.Przewiduje się odbycie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego na dzień
16.05.1998r. godz.11tOO na Pogorii. Porządek dzienny zebrania zostanie przesłany przy
oddzielnym zawiaddmteniu.

5.0twarcie sezonu nawigacyjnego na Pogorii odbędzie się w dniu 17.05. 1998r. W związku z
powyższym zobowiązuje się wszystkich użytkowników domków do ich konserwacji i
remontu oraz uporźądkowania terenu. Równocześnie informuję, że zakupione zostały już
materiały na rembńf'ipomostu.Prace winny zostać rozpoczęte w miesiącu kwietniu a
zakończone do o~warCia sezonu. Zarządu zwraca się z apelem do wszystkich członków
Klubu o włączenie się' do prac z uwagi na wymuszony krótki okres realizacji zadania.

6.Na zebraniu Zarząduw m-cu kwietniu br. rozpatrywane będą wnioski o nabycie domków
klubowych. Zarządprzypomina o składaniu wniosków u kol. Andrzeja Rachniowskiego ..



•. ~." :.> •..•.• ,

7.Rejsy mazurskie w sezonie wakacyjnym 1998r. - rejsy mazurskie na 4-ch klubowych łodziach
kabinowych Carina, Mak, Venus, Pegaz odbędą się w następujących terminach:

R-l 26.06.-04.07.
R-2 04.07.-18.07.
R-3 18.07.-01.08.

R-4 01.08.-15.08
R-5 15.08.-29.08.
R-6 29.08.-12.09.

Wysokość opłat' czarterowych, uwzględniająca częściowo inflację oraz obowiązek
ódprowadzenia podatku VAT od osób obcych, podaje poniższa tabelka:

Łódź CARINA MAK VENUS PEGAZ

Rejs Klub Obcy Klub Obcy Klub Obcy Klub Obcy
R-I 450 900 600 1000 700 1100 900 1300
R-2, R-S 550 1000 700 1100 900 1200 100 ISSO
R-6 350 550 400 650 450 750 550 900

Tabelka uwzględnia preferencje klubowe i atrakcyjność terminów oraz opłaty + VAT dla
obcych. Ustalono również wysokość kaucji na 150,-zł i opłatę za korzystanie z silników od
70,-do 100,- zł (bezzwrotnie). Zapisy członkó Klubu przyjmowane będą na klubowych
spotkaniach czwartkowych Vi siedzibie PTTK przy ul.Damrota 8 w Katowicach w terminie do
30.04.l998r. Po tym terminie rejsy przydzielone będą osobom spoza Klubu. Przy zapisach
należy wnieść przedpłatę w wysokości 50% - pozostałą kwotę + kaucję i opłatę za silnik
należy uregulować do dnia 18.06.1998r. jako warunek zawarcia umowy i otrzymania
protokołu zdawczo - odbiorczego.

8.Kalendarzyk imprez na rok 1998

9.0S.-sobota
I6.0S.-sobota
I7.05.-niedziela
23-24.05.-sobota,niedziela·
06.06. -sobota
27.06.-sobota
Cały sezon
12.-13.09. -sobota, niedziela
17.10,-sobota

. 18.10.-niedziela

- odbiór techniczny sprzętu - wieczorem ognisko,
- walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
- otwarcie sezonu żeglarskiego i defilada łodzi
- Regaty o .Puchar Wiosny" - wieczorem ognisko idyskoteka
- Meta rajdu młodzieży PTTK
- ,,Noc Świętojańska" - wianki, ognisko, dyskoteka

Spotkania z szantami przy ognisku .
- Regaty o ,,Puchar Komandora" - wieczorem: ognisko i szanty
- ,,Najzimniejsza noc" - ognisko i dyskoteka
- Slipowanie łodzi izakończenie sezonu.

Zarząd Klubu życzy wszystkim Członkom i Sympatykom
pomyślnych wiatrów i miłego wypoczynku w seumie 1998r.

ZARZĄD


