
Warszawa, dnia 23.09.2010 r.

Uchwała KS nr 50 /22/09/2010

w sprawie zmiany wysokości
opłaty za wpis zawodów szybowcowych

do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego.

Po zapoznaniu  się  z  uchwałą  Zarządu Aeroklubu Polskiego 98/26/XVIII/2010 w 
sprawie wysoko  ś  ci opłat za wpis do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego  , Komisja 
Szybowcowa Aeroklubu Polskiego postanawia zmienić wysokości opłat za wpis zawodów 
szybowcowych do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego.
Opłaty za wpis zawodów do kalendarza uzależnione zostały od rangi zawodów według poniższego 
zestawienia:

1. Mistrzostwa Polski (z wyłączeniem MP: Juniorów / Kobiet / klasy Światowej) - 2000 zł 
2. Mistrzostwa Polski Juniorów / Kobiet / klasy Światowej -   300 zł
3. Zawody rangi KZS -   800 zł

Uwaga!
Jednocześnie Komisja Szybowcowa zdecydowała o jednorocznej (za wpisy w roku 2011) bonifika-
cie dotyczącej opłaty wymienionej w punktach 1 i 3:

1. Mistrzostwa Polski w 2011 r. (z wyłączeniem MP: Juniorów / Kobiet / klasy Światowej) - 1200 zł 
3. Zawody rangi KZS w 2011 r. -   600 zł

Uzasadnienie:  Mając  na  uwadze konieczność  wygospodarowania przez  Komisję  Szybowcową 
środków, które  umożliwią finansowanie  składek członkowskich  w organizacjach 
międzynarodowych (głównie Europian Gliding Union - składka 1500 EUR) oraz 
delegacji  naszego  przedstawiciela,  bazując  na  uchwale  Zarządu  AP 
98/26/XVIII/2010,  byliśmy  zmuszeni  podwyższyć  opłaty  za  wpis  zawodów 
szybowcowych do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego do poziomu 
zapewniającego bilansowanie się wymienionych wyżej wydatków.

Zdając sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach mamy do 
czynienia z kilkukrotną podwyżką, KS uznała sezon 2011 za przejściowy. 
Obowiązywać w nim będą opłaty niższe od docelowych. 

Za realizację uchwały odpowiadać będzie: Adam Markowski
Uchwała wchodzi w życie w dniu 24.09.2010 r.
Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w ”Protokóle nr 50 /22/09/2010 głosowania 
telekonferencyjnego  ”.

      
Warszawa, 23.09.2010 r. Przewodniczący Komisji Szybowcowej

  Tomasz Rubaj
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KOMISJA SZYBOWCOWA AP
PROTOKÓŁ KS nr 50 /22/09/2010  z GŁOSOWANIA TELEKONFERENCYJNEGO

przeprowadzonego w dniu 22.09.2010 r.

Głosowanie następującej uchwały:

Podsumowanie:
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Tomasz Rubaj

Adam Markowski

Karol Staryszak
Jacek Dankowski

Zmiana opłaty za wpis
do kalendarza sportowego

Leszek Staryszak

Artur Rutkowski

Wynik głosowania:

Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Uchwała KS nr 50 /22/09/2010
w sprawie zmiany wysokości

opłaty za wpis zawodów szybowcowych
do kalendarza sportowego

Aeroklubu Polskiego.

Warszawa, 23.09.2010 r.  Godzina:  11.30 Protokół sporządził:

"za"

Tomasz Rubaj

Sławek Panasiuk

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 50 /22/09/2010 została przyjęta.

Marcin Błuś




