Warszawa, 18 maja 2021 r.
L.dz.: 198/2021

Zawiadomienie
W oparciu o § 33 ust. 3 Statutu PZOS oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Związku z dnia
29 maja 2021 r., zawiadamiam, że Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZOS odbędzie się 29
maja 2021 r. w Trzcińsku w Świetlicy (Trzcińsko 71, 58-520 Janowice Wielkie), w I terminie o godz.
17:30 lub w II terminie o godz. 17:45.
Informuję ponadto, że zgodnie ze Statutem PZOS § 32 ust 2 „Delegatem na Krajowy Zjazd
Delegatów jest przedstawiciel członka zwyczajnego i nadzwyczajnego spełniający warunki zawarte
§ 23 pkt 2.” oraz § 32 ust 4 „Każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do wyboru delegata:
1/ klub sportowy– 1 delegata; 2/ wojewódzki związek– 2 delegatów”. Członkostwo zwyczajne ustaje
w przypadku (§ 25 ust 1 pkt 3) „nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w okresie kolejnych
dwóch lat”. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku (§ 26 ust 1 pkt 4) „nieopłacenia rocznej
składki członkowskiej”.
W Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci członków PZOS wg
stanu opłacenia składek na dzień 24 maja 2021 r. Udział w SKZD z głosem doradczym biorą
członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście
(§ 38 pkt 3, 4 i 5).
W związku z powyższym, wszystkich członków zwyczajnych i nadzwyczajnych prosimy
o pisemne zgłoszenie swoich delegatów, na załączonym druku, do biura PZOS do 27.05.2021 br.,
w wyjątkowych przypadkach w dniu Zjazdu.
Koszty Przyjazdu na Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZOS ponoszą jednostki
delegujące lub zainteresowane osoby.
W załączeniu przesyłam projekt Porządku i Regulamin Obrad S KZD.
Prosząc o terminową realizację powyższych ustaleń, pozostaję z wyrazami szacunku
Prezes PZOS
/-/ Łukasz Charuba

……………………..................……………

….………….............………..

pieczątka członka zwyczajnego/nadzwyczajnego

/miejscowość, data/

Termin zgłoszenia
do 27.05.2021r.

Polski Związek Orientacji Sportowej
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 30

ZGŁOSZENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zgłasza
/nazwa członka zwyczajnego/nadzwyczajnego PZOS/

Kol.: ……………………………………………………………………………………………………………….
na Krajowy Zjazd Delegatów PZOS, który odbędzie się w Trzcińsku w dniu 29 maja 2021 r.

Prezes/ Dyrektor Klubu

………………………….

