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Racula 02.02.2014

Komunika1 nr Il20I4

Zarządu Okręgu PZHGP

zielonllGóra

Zarządy Oddziałów od l do l1.

w nawiąaniu do ustaleń podjętych na posiedzeńuzauąduokręgu pzHGp a

dotyczących działalności Okręgu 2014 roku, przekan$emy do rcalizacjipodjęte na

§rm posiedzeniu uchwĄ.

Zgodnie z § 41 pkt 1 Statutu PZHGP postanowiono zwołŃ w dniu 09.03.2014, o godz

10:00, w Raculi (świetlica w Strazy Pozamej) ul. Głogowska, Okręgowe Walne
Zebrańe Delegatów (Zarządy Oddziałów powiadamiają swoich delegatów o terminie
zebrania).

utrzymano w dotychczasowej wysokości cenę obrączki rodowej na 2015 rok.

Zatńerdzono na 2014 rok współzawodnictwo lotowe Okręgu na dotychczasowych

zasadach, z wyjątkiem GMP (nowy regulamin nalata2014-20l5)

Ustalono aby odbył się lot Okręgowy nagrodowy z miejscowości Abellville (Francja)

w dniu 02.08.2014.
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Zaruąd Okręsu na organizację tego lotu przeznaczy 15 tyś. Nagrodzone zostaną gołębie

indywidualnie oraz druĄmy z pięciu- 3 gołębie. Opłata od gołębia zaliczonego do druĄmy

wYnosi 5 złotych. Opłata za gołębia indywidualnie wynosi 2 złote. Regulamin lotu jak w roku

2013.

Sprawy administracyj no- finansowe

1. Należną Zatządowi Okręgu składkę członkowskąnńezy przekazaó na rachunek

bankowy Zaruądu Okręgu PZHGP 26 rc20 5402 0000 0202 0l2t 5292.

Zgodńe ze Statutem PZHGP § 28 pkt 4 aib
o Do 30 kwietnia składka z Ęrtułu przynależności do związklw wysokości20 zł

od członka + 3 ń od członka na Wystawę Olaęgową. Wpłata zacały rok.

o Do 3l lipca składka z §rtułu obrączek rodowych na20l5rok w całości

o Wykaz człoŃów Oddziału do 30 kwietnia 2014 rok.

2. Rachunek zysków i strat oraz bilans za20l3 rok dostarczyć do dnia 15 luty 2013 oraz

kserokopie dokumentów (faktury, rachunki, umolvy) stwierdzające przychód i
rozchód finansowy Oddziału.

3. Protokoły zebrń sprawozdawczychOddziałowych oraz protokół Komisji Rewizyjnej

i listę obecności zzebrańaprzesłać do dnia 05.03.2014

Sprawy lotowe

1. W sezonie lotowych 2014 spisy gołębi dorosłych dostarczyó do Okręgu do dnia

15 kwiecień 20l4,w formie papierowej wydrukowany przęzobliczeniowego otaz

ostemplowany ptzęzPrezesa i V-ce Prezesa ds. Lotowych (kżda karta) w ilości

3 sztuk z 50 oraz jedna sźŃa z całości

2. Spisy gołębi młodych wtakiej samej formie dostarczyć do dnia 02.08.2014.

3. WspóŁawodnictwo Okręgu obowiązuje spis całości z wyjątkiem GMP
4. Obowiąąujące listy konkursowe do Okręgu, Regionu i Mistrzostw Polski

o oddziałowe

o oddziałowe i Rejonowe

o okręgowe



Listy sekcyjne dopuszcza się tylko do wystaw.

Listy konkursowe w wersji papierowej jeden egzemplarzprzesłaó w ciągu 14 dni po

odbytym locie do Prezesa ds. Lotowych, Górski Jan,

W wersji elektronicznej w ciagu 14 dni po odbytym locie na adres @
z moskalikl952@o2.pl

Potwierdzenia odlotu (kopia) przesłaó niezwłocznie po odbytym locie na adres Górski

Jan. 66-100 Nowa Sól, ul. Kosmonautów 5a

Zar ząd,Olaę gu PZHGP Zie|ona G & a ży cry wszy stkim udane go sezonu lotowe go.
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