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KOMUNIKAT 

Zarządu Oddziału „ATOL” o planowanych przedsięwzięciach na 2020 rok 

  

W 2020 roku Zarząd życzy wszystkim członkom oraz sympatykom Klubu pomyślnych wiatrów, 

stopy wody pod kilem, odwagi w pokonywaniu przeciwności oraz realizacji żeglarskich marzeń. 

Zgodnie z §44 Statutu Klubu, Zarząd zwołuje Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału 

„ATOL” na dzień 22 lutego 2020 roku o godz. 1030 w pierwszym terminie i o godz. 1100 

w drugim terminie. Prosimy o obecność. 

W roku 2020 rozpoczynamy 49 rok funkcjonowania naszego Klubu. W roku ubiegłym Oddział 

„ATOL” stał się jednostką terenową JKMW „KOTWICA” posiadającą osobowość prawną, 

co stanowi nowe wyzwanie dla zarządu oraz wszystkich członków. 

Ponadto swoje 40-lecie obchodzi nasza klubowa jednostka – jacht FARUREJ. 

W nadchodzącym sezonie zamierzamy: 

 kontynuować współpracę z JKMW „KOTWICA” w Gdyni oraz jego oddziałami i sekcjami 

w Świnoujściu, Gdańsku i Kołobrzegu, rozszerzać ogólnopolską działalność Klubu oraz 

rozwijać życie klubowe, 

 wziąć czynny udział w 28 Finale WOŚP na Motławie w Gdańsku z pokładu jachtu Farurej, 

 zorganizować wieloetapowe rejsy klubowe po Bałtyku, w tym do St. Petersburga i do portów 

zatoki Botnickiej w ramach wyprawy „Morskim tropem naszych początków”, 

 organizować rejsy stażowe i turystyczne po Zatoce Gdańskiej, 

 uczestniczyć w imprezach i regatach organizowanych przez JKMW „KOTWICA” oraz w takich 

imprezach jak: Baltic Sail Gdańsk, Próchno i Rdza, Bałtyk dla Odważnych, Bałtyk z Jajem, 

 podnosić kwalifikacje żeglarskie i motorowodne członków oraz sympatyków Oddziału poprzez 

prowadzenie szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne, warsztaty nawigacyjne oraz 

techniczne z zakresu praktycznej obsługi urządzeń jachtowych oraz silnika, 

 współuczestniczyć wraz z OSRM „Mayday” w organizacji szkoleń z zakresu Indywidualnych 

Technik Ratunkowych dla żeglarzy, 

 kontynuować prace konserwacyjno-renowacyjne na jachcie FARUREJ w oparciu o prężnie 

funkcjonujący program Wolontariat. 

Opłaty obowiązujące w Oddziale „ATOL” w 2020 roku: 

- wpisowe do klubu - 200 zł, roczna składka - 100 zł, 

- wpisowe dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia - 100 zł, roczna składka - 50 zł, 

- wpisowe dla osób powyżej 65 roku życia - 100 zł, roczna składka - 50 zł.  

Integralną częścią komunikatu będzie Regulamin Pływania ogłoszony w lutym. 

Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Oddziału do aktywnego 

uczestnictwa w życiu klubowym, imprezach żeglarskich, szkoleniach, rejsach, a także naszym 

Wolontariacie. Szczególnie zachęcamy o zaangażowania we wspólne działania organizacyjne dążące 

do dalszego rozwoju Oddziału. 

Sprawy nie ujęte w komunikacie będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez Zarząd Oddziału. 


