
Protokół nr 10 / 2022

Z zebrania Zarządu Koła PZW „Słupia” w dniu 8.06.2022r.

Porządek obrad:

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z zebrania w dniu 11 maja 2022
2. Omówienie organizacji nocnych zawodów gruntowo – spławikowych 18/19.06
3. Zawody rodzinne parami 26.06
4. Omówienie mistrzowskich zawodów feederowych 10.07.
5. Sprawy różne.

Obecnych 4 członków zarządu i jeden gość wg załączonej listy. 

Ad 1.

Protokół  z  dnia  11  maja  2022  został  przedstawiony  i  odczytany  przez  sekretarza  koła.
Protokół został jednogłośnie zatwierdzony.

Ad 2.

W sobotę 18 czerwca na Stawku Łabędzim w Słupsku odbędą się otwarte zawody nocne
organizowane przez Koło PZW „Słupia”. Będą to zawody spławikowo – gruntowe, zawodnicy
łowią  na dwie wędki w 3 turach.  Podczas zawodów obowiązuje ograniczona ilość zanęty
– 3 litry na 1 turę.

Liczba  miejsc  ograniczona,  o  uczestnictwie  w  zawodach  decyduje  kolejność  zgłoszeń.
Zgłoszenia  na  zawody  przyjmuje  kol.  Daniel  Głowacki  tel.  661 485 389.  Opłata  startowa
w zawodach wynosi 30 zł którą organizator zbiera na początku zawodów. 

Zbiórka  zawodników  18  czerwca  o  godz.16.30  na  Stawku  Łabędzim.  Przewidywany  czas
zakończenia zawodów 19 czerwca godz. 9.00.

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie zawodów.

Ad 3.

Zawody  rodzinne  parami  zostają  odwołane  ponieważ  organizator  kol.  Rajmund  Mrozek
z przyczyn losowych nie może przeprowadzić wyżej wymienionych zawodów. Uchwała na
ten temat została jednogłośnie zatwierdzona.

Uchwałę w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Ad 4.

Zostały  omówione  zawody  feederowe  na  jeziorze  Darżyno.  Zawody  będą  dwu  turowe,
otwarte dla zawodników z innych kół PZW. Klasyfikacja zawodników będzie oddzielnie dla
członków koła PZW „Słupia” i dla pozostałych zawodników z innych kół. Opłata za łowisko
wynosi 1000 zł która zostanie sfinansowana z opłaty startowej od zawodnika 40 zł.

Ad 5.

Zarząd Koła ustalił że na potrzeby przeprowadzania zawodów jest potrzebny zakup stolika
turystycznego  oraz  w  celach  informacyjno  -  promocyjnych  koła  PZW  „Słupia”  podczas
zawodów  wędkarskich,  niezbędny  jest  zakup  banneru  z  logiem  koła  „Słupia”  oraz
informacjami o kole. Uchwała na ten temat została jednogłośnie zatwierdzona.

Uchwałę w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Koła PZW „Słupia” ustalił kolejne zebranie w dniu 29 czerwca 2022. 

   Sekretarz Koła:                                                                                                Prezes koła

   (Paweł Ptaszek)                                                                                       (Mirosław Markiewicz)


