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Katowice, 14.02.2000r.

KOMUNIKAT nr 1/2000

1. Sytuacja finansowa. Klubu wymaga regularnego uiszczania opłat przez wszystkich
członków, tj.: składek, opłat za domki, energię elektryczną, hangarowanie, ekwiwalent
za prace na rzecz Klubu i inne.
Zarząd z przykrością stwierdza, że nadal szereg członków zalega z opłatami za rok
1999. Osoby te wzywa się do uregulowania tych zaległości w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27 marca br. ( poniedziałek w Klubie), bowiem na kwietniowym
posiedzeniu zarządu nastąpi kolejna weryfikacja członków ze skreśleniem włącznie.

2. Zarząd Klubu informuje, że na posiedzeniu w dniu 6 lutego br. Ustalono nowe stawki
opłat na rok 2000:
- składki klubowe - bez zmian
- składki PTTK - bez zmian
- zasilanie działalności statutowej za domki i hangarowanie sprzętu

- wzrost około 25%
- wprowadzenie gości na teren ośrodka - 3 zł od osoby za dzień
- parkowanie samochodu obcego - 5 zł

3. W bieżącym sezonie szkolenie na stopień żeglarza i sternika jachtowego odbędzie się
w następującej formie:
a) Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka Pogoria w sobotę i
niedzielę w dniach: 15-16 kwietnia

22-23 kwietnia
.. w Godzinach 1~_1600

r o
b) Zajęcia praktyczne w godzinach od gQQ_1700 w terminach O1-03 maja, oraz w
każdą następną sobotę i niedzielę do dnia 04 czerwca 2000r.
Zapisy przyjmowane są w każdy poniedziałek klubowy w lokalu przy ul. Damrota 8,
oraz w soboty i niedziele począwszy od 04 marca 2000r. w godzinach od gQ2-15~ na
terenie Ośrodka Pogoria lub telefonicznie u kolegi Marka Boratyńskiego pod
numerami telefonów: 286-78-64 i 264-06-24.

4. W związku z zaistniałymi zmianami składów osobowych zespołów łodziowych
powstała konieczność powołania nowych zespołów. Osoby zainteresowane pracami,
opieką i pływaniem na jednostkach pogoriańskich winny zgłosić swój akces u Kolegi
Stefana Ratki, w Klubie, na Pogorii lub pod telefonem domowym: 2-037-697. Remont
łodzi i ich slipowanie winny odbyć się w terminie 13 maja br.

5. Otwarcie sezonu nawigacyjnego na Pogorii odbędzie się w niedzielę, dnia 14 maja o
godzinie 1200

. W związku z tym zobowiązuje się użytkowników domków do
uporządkowania terenu iwykonania niezbędnych remontów bieżących.

6. Rejsy mazurskie na trzech klubowych łodziach MAK, VENUS, i PEGAZ odbędą się
w roku 2000 w następujących terminach:



R-1 : 24.06 - 08.07.
R-2 : 08.07.- 22.07
R-3 : 22.07.- 05.08.

R-4 : 05.08.- 19.08
R-5 : 19.08.- 02.09
R-6 : 02.09.- 16.09

OPŁATY CZARTEROWE WYNOSZĄ:
MAK VENUS PEGAZ

S KLUB OBCY KLUB OBCY KLUB OBCY~
R-1 650,00 1100,00 800,00 1200,00 1000,00 1500,00

R-2,3,4,5 750.00 1200,00 1000,00 1300,00 1100,00 1700,00
R-6 450.00 700,00 500,00 800,00 600,00 1000,00

Kaucja gwarancyjna zwrotna wynosi 150,00 zł. Bezzwrotna opłata za użytkowanie
silnika: dla członków Klubu 150,00 zł, dla pozostałych 250,00 zł.
Zapisy członków Klubu przyjmuje wyłącznie Kolega Zygmunt B~ na spotkaniach
klubowych, lub pod prywatnym telefonem nr: 267-30-21, wew. 54-48 w terminie do
dnia 06 maja br. Po tym terminie rejsy zostaną przydzielone osobe-spoza Klubu. Przy
zapisach obowiązuje przedpłata w wys. 25% czarteru a pozostałe opłata za czarter,
kaucja i silnik do dnia 12 czerwca 2000r. jako warunek otrzymania protokołu
zdawczo-odbiorczego i zawarcia umowy.

7. Do Klubu wpłynęły oferty na rejsy morskie po Bałtyku i Adriatyku. Informacji w
sprawie terminów i warunków udziela w Klubie Kolega Jan Szyndler.

8. Kalendarzyk imprez na rok 2000 jest następujący:
13.05 Sobota - odbiór techniczny sprzętu iognisko
14.05 Niedziela - l~oO Otwarcie sezonu żeglarskiego.
10.06 Sobota - Meta Rajdu Młodzieżowego PTTK
17-18.06 Sobota- niedz. - Regaty o ,'puchar Wiosny"
24.06 Sobota - ,,Noc Świętojańska", ognisko, dyskoteka
08-09.07 Sobota- niedz. - Regaty o ,,Puchar Klubu"
26-27.08 Sobota- niedz. - Regaty o .Puchar Klubu"
16-17.09 Sobota- niedz. - Regaty o ,,Puchar Komandora"
30.09 Sobota - Zebranie Sprawozdawczo .. Wyborcze Klubu połączone

z uroczystością 45-lecia.
14.10 Sobota - ,,Najzimniejsza Noc"
15.10 Niedziela - Slipowanie łodzi izakończenie sezonu
Cały sezon w soboty - Spotkania przy ognisku

9. Ponownie przypominamy, że najbliższe terminy poniedziałkowych spotkań są
następujące:

28 luty
13 i 17 marzec
10 kwiecień
8 i 22 maj
12 i26 czerwiec

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna- sprawy bieżące na Pogorii.
10. Rok 2000 jest jubileuszowym rokiem 45-lecia Klubu. Terminy okolicznościowych

imprez oraz zaproszenia na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze zostaną
podane w odrębnym komunikacie.

Zarząd Klubu życzy wszystkim Członkom i Sympatykom pomyślnych wiatrów i pełnego
wypoczynku w sezonie roku 2000.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Za zarząd

Henryk Mierzwa KOMANDOR
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