
 
Protokół z 50 posiedzenia

 Zarządu Klubu Sportów Górskich ,, Direta” 
8 stycznia 2011 

I. Obecni:

1. Andrzej Janka
2. Artur Majewski
3. Arek Oszutowski
4. Adam Ganczarek
5. Dariusz Pietroczuk

II. Andrzej Janka przedstawił proponowany porządek obrad.

1.       Przyjęcie porządku obrad, wybór protokolanta
2.       Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu, rozliczenie podjętych 
uchwał
3.       Sytuacja finansowa klubu
4.       Podsumowanie IX Zawodów "BUNKIER"
5.       Podsumowanie II "NOCKA" 
6.       Sprzęt klubowy, wypożyczalnia.
7.       Nowe legitymacje klubowe - dystrybucja, hologramy.
8.       Relacja z rozmów z dyrektorem "Estede" 
9.       Kalendarz imprez klubowych na roku 2011:

• Pokaz filmowy "Życie za Everest" 14.01
• Wyjazd zimowy  2-4 luty - wspinanie lodowe
• Marzec - kwiecień obóz sportowy Hiszpania
• Lipiec - Alpy Val di Melo, Piz Badil 
• Sierpień - Tatry

10.   Funkcjonowanie "Bunkra", porządki
11.   Biletowanie "Bunkra"
12.   Strona www - usprawnienia, zmiany, sprawy członkowskie - droga elektroniczna
13.   Nagroda klubowa "Złoty Ring"
14.   Wnioski o przyjęcia/skreślenia członków klubu 
15.   Wolne głosy i wnioski

III. Przyjęto porządek obrad i wybrano protokolanta.

IV. Zapoznano się z protokołem z poprzedniego posiedzenia zarządu i przyjęto go.

V. Arek Oszutowski zapoznał zebranych z aktualnym stanem klubowych finansów. 

VI. Arek Oszutowski dokonał podsumowania IX Zawodów "BUNKIER"

VII. Artur Majewski podsumował zawody w nocnym biegu na orientację  "NOCEK II"   



VIII. Artur Majewski przypomniał zasady wypożyczania namiotu szturmowego oraz 
wyjaśnił że, 
         nie ma konieczności powiększenia magazynu.

IX. Wyrażono zadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy dotyczącej legitymacji 
członkowskich 
       przez Adama Ganczarka. Artur Majewski zaproponował, aby hologramy do wklejania 
po 
       uiszczeniu opłaty członkowskiej znajdowały się w,, Bunkrze” w szafie.   
 
X. Andrzej Janka zdał relację z rozmów z dyrektorem  Estede" i poinformował że dyrektor 
nie jest 
     upoważniony do podejmowania decyzji związanych z przeznaczeniem sali na ścianę 
     wspinaczkową. Artur Majewski zaproponował, aby przeprowadzić rozmowy z 
jednostką 
      nadrzędną czyli ze starostwem.
  
XI. Andrzej Janka przedstawił proponowany kalendarz imprez klubowych na roku 2011:

• Pokaz filmowy "Życie za Everest" 14.01
• Wyjazd zimowy  3-6 luty - wspinanie lodowe
• Marzec - kwiecień obóz sportowy Hiszpania
• Maj – Podlesice weekend klubowy
• Lipiec - Tatry
• Sierpień - Alpy Val di Melo, Piz Badil

XII. Przeanalizowano jakość i systematyczność prac porządkowych wykonywanych w 
,,Bunkrze”.

XIII. Przyjęto uchwałę o zmianach w zasadach związanych z opłatami za trening w 
,,Bunkrze” 
         obowiązujących od lutego 2011:

         Nowe zasady opłat:

1) dla osób nie będących członkami klubu:
- bilet jednorazowy w cenie 6 zł

2) dla członków klubu:
- bilet jednorazowy w cenie 5 zł
- imienny bilet miesięczny w cenie 25 zł

Bilety miesięczne ważne na poszczególne miesiące kalendarzowe (od dnia zakupu 
do końca 

miesiąca). Istnieje możliwość zakupu z wyprzedzeniem na kolejne miesiące. 
Biletowaniem wejść do ,,Bunkra” oraz karnetami ma zająć się Artur Majewski.

IX. W zawieszeniu została decyzja związana z przyznaniem klubowej nagrody "Złoty 
Ring".



X. Adam Ganczarek został zobowiązany do zamieszczenia informacji dotyczących zmian 
w 
     opłatach na klubowej stronie www. Adam prosił, aby zdjęcia do legitymacji 
członkowskiej    
     były przesyłane na jego maila  

X. W poczet członków przyjęto Martynę Chmielewską i Wojciecha Chmielewskiego.

XI. Andrzej Janka zastanawiał się nad formą obchodów 10- lecia klubu.

Protokołował:

                                                                             Dariusz Pietroczuk


