Sprawozdanie merytoryczne
Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
za 2012 r.
W 2012 roku odbyło się 1 Walne Zebrania Członków, natomiast Zarząd odbył 11 zebrań, na
których najważniejszymi omawianymi sprawami były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne zajęć dzieci i młodzieży, w tym podpisanie „Umowy
o dzieło”, na opracowanie programu i zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży;
2. przygotowanie,

przeprowadzenie

i

rozliczenie

organizowanych

imprez

sportowych

i turystycznych;
3. prace modernizacyjne na przystani;
4. przeznaczenie środków otrzymanych z 1 % podatku dochodowego;
5. analiza opłacania składek i opłat; w związku z zaległościami w stosunku do 4 osób Zarząd
podjął decyzję o wykluczeniu, 2 osobom udzielił nagany, 9 członków otrzymało upomnienia;
6. pozytywne rozpatrzenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków stażystów 10 osób,
2 osoby, w związku z nie wywiązywaniem się z terminowego opłacania składek i opłat, nie
otrzymały pozytywnej opinii i nie zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych po
rocznym stażu.

I. Działalność szkoleniowa i sportowa
1. Kontynuując działalność:
-

Prowadzone były zajęcia, które odbywały się planowo 3 razy w tygodniu po 2 godziny.

-

Systematyczną opieką objęto 6 dzieci (7 – 14 lat), którzy wzięli udział w 5 regatach, w tym
w 2 organizowanych na jeziorze Błędno oraz 2 wyjazdowych do Kiekrza.

2. Działalność sportowa:
- 3 załogi reprezentowały Klub w cyklu regat o Puchar Polski w klasie 505
3. Wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim oraz Starostwem Powiatowym
w Nowym Tomyślu kontynuowano realizację programu „Żagle dla Wszystkich”. W imprezie
uczestniczyły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Zbąszynia.

II. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono
następujące imprezy:
- sportowe:
1. regaty z okazji Dnia Morza o „Puchar Zbąszynia” – czerwiec
2. regaty dookoła Jeziora Błędno – Ku Czci Wiecznej Wachty (12 edycja) oraz regaty
oldboyów na Optymistach – 15 sierpień

2
3. regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (21 edycja), w tym jeden bieg dla samych sterników
łodzi kabinowych o „Lampę Nawigacyjną” – wrzesień
4. regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno” (52 edycja) dla najszybszej łódki generalnie,
w tym o „Beczkę” dla najszybszej kabinówki – październik

- turystyczne:
1. piknik żeglarski, z pływaniem na jachtach po jeziorze, dla dzieci w ramach realizacji
programu „Żagle dla Wszystkich” – czerwiec
2. Rejs rodzinny – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrzańskich dla całych rodzin w
sierpniu
3. rejs z okazji „Święta Niepodległości”, podczas którego zapalono znicze na brzegu w
miejscach, gdzie nad jeziorem odbyły się walki i zginęli żołnierze w czasie Powstania
Wielkopolskiego – 11 listopad

IV Prace związane z modernizacją przystani
1. Wykonano remont dachu, posadzkę oraz elewację na hangarze
2. Przygotowano dokumentację projektową i rozpoczęto remont warsztatu, pokoi, pomostu oraz
prace związane z doprowadzeniem wody, kanalizacji i remontem drogi dojazdowej
3. Zamontowano monitoring na przystani.
4. Wymiana lamp oświetleniowych.

Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu
koleżanek i kolegów. Wielu udostępniło swoje prywatne jachty do realizacji zadań na rzecz dzieci
i młodzieży.
Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w Zbąszyniu,
Starostwa

Powiatowego

w

Nowym

Tomyślu,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego oraz sympatyków żeglarstwa w formie 1% od podatku dochodowego.
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