
TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI PTTK

Oddział PTTK Katowice * 40-016 Katowice, ul. Damrota 8 * tel. 598-314

Katowice dn. 27.02.2001r.

KOMUNIKAT NR 1/2001

1. Sytuacja finansowa klubu wymaga regularnego uiszczania opłat tj. składek klubowych: PTTK,
zasilenia funduszy na działalność programową tj. za domki, hangarowanie iekwiwalent za pracę na
rzecz klubu.
Zarząd apeluje o uiszczanie wszelkich opłat możliwie w pierwszym kwartale br. za rok bieżący
oraz w nieprzekraczalnym terminie do dn. 26 marca wszelkich zaległości płatniczych.
Z przykrością podajemy w niniejszym komunikacie nazwiska osób zalegających z opłatami za rok
2000 iwcześniej: Boratyński W, Bojarski J, Gębala J. Chojnacki J, Jendryczko J, Stolarczyk hl,
Szeja K, Regulski B i T, Korab P, Piotrowski P, Proboszcz W, Kopiczeński Wł, Wrodarczyk B,
Wrona M, Wilkówski P, Winiawska E, oraz za hangarowanie: Tomczyk l, Tkocz J, Olawa M,
Mrozowicz J.

Informuje się równocześnie, że uwzględniając regularność opłacania oraz aktywność w Klubie,
zarząd na swym posiedzeniu kwietniowym dokona weryfikacji członków oraz przydziału domków
na lata 2001 -i- 2002

2. Zarząd informuje o wysokości opłat na rok 2001 :
-składki k1ubowe - bez zmian
-składki PTTK - normalna - 24zł

ulgowa ....12,zl
wpisowa - 5zł

Do ulgowej składki PTTK upoważniona jest młodzież w wieku szkolnym oraz emeryci i renciści
Inne składki na zasilanie działalności statutowej pozostają bez zmian.

3. W bieżącym sezonie szkolenie na stopień. żeglarza odbędzie się w trybie zajęć sobotnio -
niedzielnych zarówno teoretycznych jak ipraktycznych na terenie ośrodka "Pogoria".
Termin rozpoczęcia zajęć w sobotę dn. 21 kwietnia 2001, o godz:1O.00 w świetlicy, a zajęcia
praktyczne odbywać się będą w godzinach 9.00+17.00 w dniach ]..;..3 maja oraz w każdą następną
sobotę iniedziele do dnia 10 czerwca 2001r. Zapisy przyjmuje się w lokalu klubowym PTTK przy
ul. Damrota 8 w Katowicach oraz w soboty iniedziele na " Pogorii''. Telefoniczne zapisy przyjmuje
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego pod numerami telefonicznymi 2687864 i2611383

4. Jak co roku Zarząd przypomina, że kol. Stefan Ratka uzupełnia itworzy nowe zespoły łodziowe dla
sprzętu na "Pogorii". Zgłoszenia przyjmuje się w lokalu przy ul. Damrota 8 ipod tel. domowym
2037697.
Remont łodzi i ich slipowanie winny odbywać siew terminie do dnia 1maja br.

5. Rejsy mazurskie na trzech klubowych łodziach MAK, VENUS, PEGAZ odbędą SIę
w następujących terminach:

Rl 23.06 -i- 7.07
R2 7.07 -r- 21.07
R3 21.07 -;.- 4.08
R4 4.08 -;.- 18.08
R5 18.08 + 01.09

Ciąg dalszy na odwrocie---7



OPŁATY WYNOSZĄ:

MAK VENUS PEGAZ
Rejs 1-5 KLUB OBCY KLUB OBCY KLUB OBCY

600.00 1100.00 700.00 1300.00 1100.00 1900.00

Każdy jacht zaopatrzony jest w silnik przyczepny. Wymienione w tabeli opłaty liczone są wraz
z użytkowaniem silnika; podkreślić należy, że opłaty te są znacznie obniżone w stosunku do lat
poprzednich inależą do najniższych w stosunku do innych klubów w całym kraju. Jednak
wzorem lat ubiegłych pobierana jest zwrotna kaucja gwarancyjna w wysokości 150zł. Zapisy
członków Klubu przyjmuje wyłącznie kol. Zygmunt BORG na spotkaniach klubowych lub pod
prywatnymi telefonami 2673021 wew.5448, kom. 602-36-75-58 w terminie do 6 maja 2001r.
Po tym terminie rejsy zostaną przydzielone osobom spoza Klubu. .
Umowa będzie zawarta po wpłacie 50% opłaty do dnia l l czerwca 2001r. Pełną kwotę i kaucję
należy wpłacić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu.

6. Kalendarzyk imprez na rok 200 l jest następujący:
- 01.05 - odbiór techniczny sprzętu iognisko
- 13.05 niedziela - 12.00 otwarcie sezonu żeglarskiego
- 09.06 sobota - Meta Rajdu Młodzieżowego PTTK
- 16 i 17.06 sobota iniedziela - Regaty "Puchar Wiosny II
- 23.06 sobota - IINoc Świętojańska", ognisko, dyskoteka
- 07 i 08.07 sobota i niedziela - regaty "O Puchar Klubu"
- 25 i 26.08 sobota iniedziela - OTWARTE Regaty o Puchar Klubu
- 15 i 16.09 sobota iniedziela - regaty "O Puchar Komandora"
- 13.10 sobota - Naj zimniej sza Noc
- 14.10 niedziela - slipowanie łodzi izakończenie sezonu
Cały sezon w soboty - Spotkania przy ognisku

7. Ponownie przypominamy, że najbliższe terminy spotkań są następujące:
marzec 12 i26
kwiecień 09 i 23
maj 14 i 28
czerwiec 11 i 25

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna - sprawy bieżące na "Pogorii".
Terminarzyk spotkań na IIpółrocze zostanie podany w następnym komunikacie.

8. Klub" Tramp" wraz z miejscowym Klubem w Dąbrowie Górniczej jest współorganizatorem I
Sympozjum Ratownictwa Morskiego. Sympozjum to odbędzie się w dniu 31.03.2001r.o
godz:16.00 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów w "Sztygarce" .
Wykłady prowadzić będą zaproszeni z Gdyni pracownicy Polskiego Ratownictwa Okrętowego.
Zarząd zaprasza iapeluje o liczny udział członków Klubu.

9. Przełom lat 2000 - 2001 jest okresem obchodów 45 lecia Klubu. Data centralnej imprezy podana
zostanie w następnym komunikacie.

Zarzqd Klubu życzy Wszystkim Członkom i Sympatykom
pomyślnych wiatrów lowo,cnego wypoczynku w'sezonie 200 ł~

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd
Henryk Mierzwa - Komandor


