Jacht Klub Marynarki Wojennej
„KOTWICA”
Al. Jana Pawła II 13 b
81-345 Gdynia
tel. 058 620 49 59; 600 151 244
www.jkmw-kotwica.pl; biuro@jkmw-kotwica.pl

KOMUNIKAT
ZARZĄDU JACHT KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ „KOTWICA”
o planowanych przedsięwzięciach na 2018 rok.
W 2018 ROKU Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” życzy wszystkim członkom
i sympatykom żeglarstwa spełnienia planów, pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem.
Zgodnie z §24 Statutu Klubu, Zarząd zwołuje na 24.03.2018 r. o godz. 1030 Zebranie SprawozdawczoWyborcze Członków i Delegatów JKMW „KOTWICA”. - Prosimy o obecność.
Przed nami 60 klubowy sezon żeglarski, w którym zorganizujemy pływania weekendowe, rejsy po Zatoce
Gdańskiej, Morzu Bałtyckim i wodach pływowych „Śladami Biało – Czerwonej”.
Na naszej stronie internetowej zamieszczone będą proponowane terminy kilkudniowych rejsów stażowych
oraz rejsów turystycznych i regatowych.

TERMINARZ JKMW „KOTWICA” – po korekcie
●

27.01 03.02

Zimowy obóz kondycyjno - narciarski dzieci i młodzieży w Piwnicznej.

●

24.03

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków i Delegatów
JKMW „KOTWICA”.

●

21.04

Wodowanie jachtów.

●

22 –
30.04

Pływania techniczne jachtów.

●

01 –
03.05

●

06.05 24.10

Święto Żagli w JKMW „KOTWICA” – Otwarcie sezonu żeglarskiego
Regaty o Puchary:
1.Komandora JKMW „KOTWICA”
2.Flagi Państwowej
3.Konstytucji 3-go Maja
Rejs organizowany przez PoZŻ „Śladami Biało – Czerwonej”
udział s/y Tornado

●

Czerwiec

Dzień dziecka i młodzieży „Pod Żaglami”.

●

22 - 23.06

Święto Morza w JKMW "KOTWICA"
1.Regaty 100-lecia Marynarki Wojennej PR
2.Regaty 60-lecia JKMW "KOTWICA"

●

21.07 01.08

Letni obóz młodzieży w Garczynie.

●

25.08

VIII Regaty Urzędu Morskiego w Gdyni
1.Puchary Dyrektora Urzędu Morskiego Gdynia
2.Puchary Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej

●

13.10

Regaty o Puchar Komendanta OSZ MW

14.10

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej JKŻW Tadeusza SIWCA
Jubileuszowy Festyn Żeglarski w JKMW "KOTWICA"
Zakończenie Regat o Puchar JKMW "KOTWICA"

●

Regaty „Bieg Kaprów”- Memoriał Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO
●

20.10

Slipowanie jachtów

Informujemy, że w 2018 roku będą prowadzone:
● Zajęcia przygotowujące do egzaminów żeglarskich i motorowodnych
● Zajęcia z manewrowania jachtem morskim na silniku i na żaglach
● Rejsy stażowe i klubowe
Kapitanów prowadzących jachty klubowe posiadające radiostacje z DSC i tratwy ratunkowe obowiązuje
posiadanie patentów i świadectw ukończonych kursów:
a) Operatora łączności bliskiego zasięgu SRC
b)
Indywidualnych technik ratowniczych
Kopie dokumentów należy dostarczyć do biura Klubu najpóźniej do dnia 22.04.2018 r.
JKMW „KOTWICA” prowadzi stały nabór dzieci w wieku 6 - 18 lat do Szkółki Żeglarskiej. Zajęcia
odbywają się wg programu szkolenia Szkółki Żeglarskiej: szkolenie teoretyczne, praktyczne, zajęcia w
terenie, na sali gimnastycznej, siłowni i na basenie. Członkowie Szkółki pływają na sprzęcie klubowym i
uczestniczą w zorganizowanym obozie żeglarskim i narciarskim.
Zarząd przypomina, że opłacanie składek jest obowiązkiem statutowym członków (§19 p.3) i nawet
jednoroczna zaległość może skutkować skreśleniem z ewidencji (§18 p.2).Składkę członkowską należy
opłacać do 24 marca.
● Wpisowe do Klubu
250 zł
● Wpisowe dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się do 25 roku życia
130 zł
i osób powyżej 65 roku życia
● Roczna składka członkowska
200 zł
● Roczna składka członkowska dla żołnierzy w służbie czynnej, rezerwie, w stanie
150 zł
spoczynku , pracowników wojska oraz ich rodzin
●

Roczna składka dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się do 25 roku
życia i osób powyżej 65 roku życia oraz dla współmałżonka

●

Jednorazowa składka bezzwrotna na fundusz kapitański prowadzących jachty

●

Członkowska składka miesięczna za Szkółkę Żeglarską
w terminie 01.05.2018 – 30.10.2018

●

Członkowska składka miesięczna za Szkółkę Żeglarską
w terminie 01.11.2018 – 30.04.2019

100 zł
600 zł
250 zł
200 zł

Integralna częścią komunikatu jest Regulamin wykorzystania jachtów klubowych.
Wszelkie sprawy do Zarządu przyjmuje biuro Klubu, które czynne jest w dniach:
Poniedziałek, czwartek

15.00 - 18.00

Wpłaty składek i innych płatności należy dokonywać na konto Klubu (za wyjątkiem kaucji, która winna być
deponowana u upoważnionej osoby przekazującej / przyjmującej jacht).
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Gdynia
Nr rachunku: 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001
Zarząd JKMW ,,KOTWICA” zaprasza członków i sympatyków do uczestnictwa w imprezach
żeglarskich, rejsach i regatach, oraz spotkaniach klubowych.
Zachęcamy również wszystkich członków do prac społecznych przy jachtach klubowych.
Sprawy nieujęte w niniejszym komunikacie będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez Zarząd Klubu.
Załącznik:
1. Regulamin wykorzystania jachtów JKMW KOTWICA w 2018 roku
Uchwała Zarządu z dn 16.11.2017r.

