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Katowice dn. 20.03.2002 r.
KOMUNIKAT NR 1/2002

1. Sprawy finansowe.
Sytuacja finansowa klubu wymaga regularnego uiszczania opłat tj. składek klubowych: PTTK,
zasilenia funduszy na działalność programową tj. za domki, hangarowanie, elektryczność
i ekwiwalent za pracę na rzecz Klubu.
Z przykrością stwierdza się, że szereg członków Klubu zalega z opłatami za rok 2001, a nawet za
okresy wcześniejsze. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim komunikacie nr 312001 Zarząd dokona
weryfikacji członków. Uwzględnione zostaną zaległości finansowe oraz aktywność w pracy Klubu.
Osoby zalegające z opłatami zostaną przez Zarząd skreślone z listy członków, rygorystycznie
zostanie wyegzekwowane warunkowe przyznanie domków.

2. Składki klubowe, składki PTTK i inne opiaty.
-składki klubowe - miesięcznie 15 zł- - normalna, 8 zł - ulgowa.
-składki PTTK - rocznie 28 zł - normalna, 14 zł - ulgowa.

Do ulgowej składki PTTK upoważniona jest ucząca się młodzież oraz emeryci i renciści
Wysokość innych opłat na zasilenie działalności statutowej podana jest na tablicy ogłoszeń
w Ośrodku Pogoria.

3. Wymiana legitymacji PTTK.
Ponownie informujemy, że Zarząd Główny PTTK zarządził ogólnokrajową weryfikację członków
wraz z wymianą legitymacji. W związku z powyższym członkowie Klubu winni w trybie pilnym
wypełnić nowe deklaracje i wraz z dwoma fotografiami paszportowymi złożyć u sekretarza Klubu-
kol. Anny SPRONCEL.

4. Kurs żeglarski.
W bieżącym sezonie, podobnie jak w latach ubiegłych, szkolenie na stopień żeglarza odbędzie się
w trybie zajęć sobotnio - niedzielnych zarówno teoretycznych jak ipraktycznych na terenie
Ośrodka "Pogoria". Zapisy przyjmuje się w lokalu PTTK przy ul. Damrota 8 w Katowicach oraz
w soboty i niedziele na " Pogorii". Telefoniczne zapisy przyjmuje Kierownik Wyszkolenia
Żeglarskiego Marek BORA TYŃSKI pod numerami telefonicznymi 2687864.

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

Rl 22.06 + 6.07 R4 3.08 -i- 17.08
R2 6.07 + 20.07 R5 17.08 + 31.08
R3 20.07 + 3.08

MAK VENUS PEGAZ
KLUB OBCY KLUB OBCY KLUB OBCY

Rejs l 600 zł 1100 zł 700 zł 1300 zł 1100 zł 1900 zł
Rejsy 2,3,4,5 700 zł 1200 zł 800 zł 1400 zł 1200 zł 2000 zł

OPŁATY WYNOSZĄ:

Zwrotna kaucja gwarancyjna wynosi 200 zł.
Zapisy członków Klubu wraz z zaliczką w wysokości 30% należności przyjmuje wyłącznie
koL Zygmunt BORG na spotkaniach klubowych lub pod prywatnymi telefonami 760-26-36, kom. 503-
146-276 w terminie do 29 kwietnia br. Po tym terminie rejsy zostaną przydzielone osobom spoza
Klubu. Pełną odpłatność za czarter należy uiścić na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu.

Ciąg dalszy na odwrocie



6. Otwarcie sezonu nawigacyjnego.
Uroczyste otwarcie sezonu nawigacyjnego odbędzie się w niedzielę dnia 12 maja o godzinie 12°0
Zapraszamy do licznego udziału, a użytkowników domków prosimy o uporządkowanie terenu
wykonanie niezbędnych prac remontowych.

7. Kalendarzyk imprez na rok 2001:
- 01.05 środa
- 12.05 niedziela
- 08.06 sobota
- 22.06 sobota
- 23.06 niedziela
- 07.07 niedziela
- 24 i 25.08 sobota i niedziela
- 22.09 niedziela
- 12.10 sobota
- 13.10 niedziela

Cały sezon w soboty
8. Spotkania klubowe.

Przypominamy, że najbliższe terminy spotkań są następujące:
marzec 25
kwiecień 15, 29
maj 13,27
czerwiec 10, 24

W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna - sprawy bieżące na "Pogorii".

- odbiór techniczny sprzętu i ognisko
- 12.00 otwarcie sezonu żeglarskiego
- Meta Rajdu Młodzieżowego PTTK
- "Noc Świętojańska", ognisko, dyskoteka
- regaty o "Puchar Wiosny"
- regaty o .Puchar Klubu"
- OTWARTE Regaty o Puchar Klubu
- regaty o" Puchar Komandora"
- Naj zimniej sza Noc
- slipowanie łodzi i zakończenie sezonu
- Spotkania przy ognisku

9. Zespoły łodziowe na Pogorii.
Jak co roku Zarząd przypomina, że kol. Stefan RATKA uzupełnia i tworzy nowe zespoły łodziowe
dla sprzętu na "Pogorii". Składy zespołów zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Ośrodku
Pogoria. Remont łodzi i ich slipowanie winny odbywać się w terminie do dnia 30 kwietnia br.

10. Zmiana na stanowisku bosmana Ośrodka.
Z dniem 31.12.2001, ze względu na nagłą utratę zdrowia, z funkcji bosmana zrezygnował kolega
Kazimierz Józef CIANCIARA. Cała społeczność klubowa składa Koledze serdeczne
podziękowania za wieloletnią owocną pracę na rzecz Ośrodka iKlubu.
Z dnim l stycznia 2002 r. funkcję bosmana objął kolego Mirosław KŁODA. Życzymy nowemu
opiekunowi Ośrodka równie długiej iowocnej pracy w Klubie.

11. Klub w Internecie.
Z inicjatywy kolegów Pawła Białasa i Michała Rachniowskiego otwarta zostala strona internetowa
Klubu pod adresem
'!Y'y~~_.tkztramp.of.pl
Prosimy o korzystanie z informacji na stronie oraz zainteresowanie stroną swoich znajomych
sympatyków Klubu.

Zarzqd Klubu życzy Wszystkim Członkom i Sympatykom
pomyślnych wiatrów i owocnego wypoczynku w sezonie 2002..

Z żeglarskim pozdrowieniem
Za Zarząd
Ilemyk Mierzwa - Komandor


