Sprawozdanie z działalno ci
Zb szy skiego Klubu eglarskiego
w 2005 r.
Zarz d w 2005 r. odbył 11 zebra , na których najwa niejszymi omawianymi sprawami
były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne szkolenia dzieci i młodzie y, w tym
podpisanie „Umowy o dzieło”, na opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia;
2.

ródła finansowania oraz sprawy organizacyjne zwi zane z 75 – leciem eglarstwa w
Zb szyniu;

3. przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie organizowanych imprez sportowych i
turystycznych;
4. w zakresie spraw organizacyjnych, po analizie opłacania składek i opłat, w stosunku do
3 osób Zarz d podj ł decyzj o wykluczeniu w zwi zku z zaległo ciami co najmniej 2
lata.
5. Pozytywnie rozpatrzył deklaracje i przyj ł w poczet członków 11 kolegów.
I. Realizuj c zadania wynikaj ce z dyskusji oraz uchwały ubiegłorocznego Walnego
Zebrania Sprawozdawczego wykonano:
1. Przeprowadzono procedur rejestracyjn w Krajowym Rejestrze S dowym zmian w
Statucie. Od 29 czerwca Zb szy ski Klub eglarski uzyskał Status i został wpisany do
Rejestru Organizacji Po ytku Publicznego.
2. Przygotowano i przeprowadzono zgodnie z zamierzeniami obchody 75-lecia eglarstwa i
25-lecia Zb szy skiego Klubu eglarskiego.
3. W okre lonych terminach przyj to i podano do wiadomo ci kryteria przyznawania miejsc
w hangarze oraz rozpatrzono wnioski w tej sprawie.
II. Praca z dzie mi i młodzie
1. Kontynuuj c szkolenia przeprowadzono, jak co roku, nabór do Letniej Szkółki
eglarskiej, w której dzieci zaczynaj sw pó niejsz karier
-

eglarsk .

Systematycznym szkoleniem regatowym obj to 19 zawodników w wieku 7 – 14 lat.
Zaj cia szkoleniowe odbywały si

planowo 3 razy w tygodniu po 2 godziny.

Zawodnicy sekcji regatowej (7 – 14 lat) wzi li udział w 12 regatach, w tym w 4
organizowanych na jeziorze Bł dno oraz 8 wyjazdowych do Niesulic, Przełaz,
Szczecinka, Kiekrza i Charzykowych.

2
-

W klasyfikacji klubowej województwa wielkopolskiego zaj li my 7 miejsce
(12 klubów) w klasie Optymist, a 14 miejsce na 20 kluby przy uwzgl dnieniu
wszystkich klas.

2. Kontynuowano współprac z sekcj

eglarsk Mi dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu

Sportowego „Gimnazjon” przy Gimnazjum w Zb szyniu. W ramach tej współpracy
udost pniono młodzie y gimnazjalnej łód

aglow typu Zefir oraz jachty OK.-Dinghy;

3. Równie w ramach współpracy z MUKS „Gimnazjon” w ub. roku przeprowadzono
2 kolejne kursy, zako czone egzaminem na stopie

eglarza jachtowego. Udział wzi ło

17 osób, z tego 14 pozytywnie zdało egzamin.).
4. Wspólnie z Wielkopolskim Okr gowym Zwi zkiem

eglarskim kontynuowano

realizacj programu „ agle dla Wszystkich” skierowanego do dzieci niepełnosprawnych
oraz z rodzin, którymi opiekuje si O rodek Pomocy Społecznej w Zb szyniu (udział
wzi ło 57 dzieci, 16 opiekunów).
5. W celu poprawy bezpiecze stwa eglowania, przede wszystkim dzieci i młodzie y, o 10
zwi kszyła si ilo

kamizelek asekuracyjnych, otrzymanych od władz miasta Zb szynia.

eglarstwo w ród dzieci i młodzie y propagowane było poprzez:

6.
-

Udział w organizacji pikników, z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci ze „Szkoły ycia”
oraz Przedszkola w Zb szyniu z zabieraniem je na aglówki i wypływaniem na
jezioro

-

Dzieci cy Zespół Taneczny „REGO”, prowadzony przez kole ank

klubow ,

przygotował kolejn edycj widowiska muzycznego, opartego na szantach i ta cach
marynarskich, pt. „Rejs”, które prezentował na uroczysto ciach klubowych oraz
podczas wyst pów wyjazdowych;
-

Udost pnianie na rejsy po jeziorze łodzi typu DZ, z obsług , dla dzieci
przedszkolnych, młodzie y szkolnej, gimnazjalnej oraz dla nauczycieli.

Zorganizowano 7 imprez na Jeziorze Bł dno, w których uczestniczyły dzieci i młodzie .
III. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono
nast puj ce imprezy:
- sportowe:
1. regaty zaliczane do Pucharu Polski w kl. Słonka i Ok.-Dinghy - maj
2. regaty - rejs przez jezioro w ramach realizacji programu „ agle dla Wszystkich” –
czerwiec
3. regaty „Katamaran Cup” – czerwiec
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4.

regaty z okazji Dnia Morza o „Puchar Zb szynia”, w tym oldboyów na Optymistach,
w ramach obchodów 75-lecia

eglarstwa w Zb szyniu oraz 25-lecia istnienia

Zb szy skiego Klubu eglarskiego – czerwiec
5. regaty dookoła Jeziora Bł dno – Ku czci Wiecznej Wachty (kontynuacja Memoriału
Bronka Billewicza) – 15 sierpie
6. Mistrzostwa Polski w klasie Słonka - wrzesie
7. regaty o „Srebrn

Szekl

Zb szynia” (14 edycja), w tym jeden bieg dla samych

sterników łodzi kabinowych o „Lamp Nawigacyjn ” – wrzesie
8. regaty o „Bł kitn

Wst g

Jeziora Bł dno” (45 edycja) dla najszybszej łódki

generalnie, w tym o „Beczk ” dla najszybszej kabinówki – wrzesie
- turystyczne:
1. Regaty rodzinne – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrza skich dla całych
rodzin w sierpniu
IV Prace zwi zane z modernizacj przystani
1. Przedłu ono pomosty cumownicze: o 2 m II oraz o 6 m III;
2. Zainstalowano przy bramie wjazdowej logo klubu oraz zamontowano o wietlenie terenu
przystani (wjazd, wej cie do wietlicy, wej cie na pomosty)
3. Zało ono lampy samoładuj ce si na ko cach pomostów.
4. Przeprowadzono wymian cz ci uszkodzonych desek na pomostach
5. Wykonano now bram do hangaru.
6. Zmodernizowano plastikowe toalety – zlikwidowano wewn trzne zbiorniki, a
zainstalowano miski ust powe z dolnopłukami, które podł czono do szamba. Cały w zeł
sanitarny – toalety oraz umywalk – osłoni to pergolami oraz utwardzono.
Realizacja tych wszystkich przedsi wzi

była mo liwa dzi ki du emu zaanga owaniu

kole anek i kolegów. Wielu udost pniło swoje prywatne jachty do realizacji zada na rzecz
dzieci i młodzie y.
Du

pomoc, w tym finansow , otrzymali my od Urz du i Rady Miasta w Zb szyniu,

Starostwa Powiatowego w Nowym Tomy lu, Urz du Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu oraz sympatyków eglarstwa.
Zb szy , stycze 2006 r.

