POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY
POLISH CANOE FEDERATION
ZASADY UCZESTNICTWA
W
WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM
CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO
WARSZAWA, 25 WRZEŚNIA 2021 R.
W zgromadzeniu mogą wziąć udział:
- przedstawiciel członka zwyczajnego, delegowany na podstawie upoważnienia Zarządu
organizacji. Upoważnienie jest niezbędnym załącznikiem do zgłoszenia udziału.
- członkowie Komisji Rewizyjnej
- członkowie Zarządu.
Ze względu na pandemię ogranicza się udział gości i osób towarzyszących w Walnym
Zgromadzeniu.
II. Polski Związek Kajakowy pokrywa koszt noclegu 25/26 września /miejsce w pokoju
dwuosobowym oraz przejazd w relacji TLK dla osób spoza Warszawy/ dla:
- przedstawicieli członków zwyczajnych z uregulowaną składką członkowską na dzień
10.09.2021 r.
- członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
III. Ostateczny termin nadesłania oryginalnie podpisanego zgłoszenia udziału
w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym do biura PZKaj, upływa
10 września br. (data stempla pocztowego). Zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną,
będą honorowane tylko w przypadku dostarczenia do dnia 10 września br. do biura
PZKaj oryginału dokumentu.
IV. Liczba mandatów będzie ustalana na podstawie opłaconej licencji klubowej na dzień
10.09.2021 r.
I.

PROGRAM MINUTOWY
09.30 - otwarcie rejestracji delegatów
11.30 – I termin rozpoczęcia
12.00 – II termin rozpoczęcia
14.00 – 15.00 - obiad
15.00 – dalsza część zebrania
18.00 – zakończenie zebrania
19.00 – uroczysta kolacja
Zobowiązuje się wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Polskiego Związku Kajakowego do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz.1145) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz.1013) lub innych przepisów obowiązujących
w terminie zwołania Zgromadzenia.

Osobą koordynującą w biurze PZKaj sprawy WZSW jest p. Agata
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