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Cieszyn 29.12.2017r.

HEJ !! ONDRASZKI , CZŁONKOWIE KOŁA PTTK NR 8 
ORAZ SYMPATYCY KLUBU 

U progu Nowego Roku 2018 roku składam życzenia  wszystkiego  co  najlepsze,  pomyślności  w realizacji  planów,
zdrowia i dobrej kondycji, a przede wszystkim aby dalej łączyła nas przyjaźń i turystyczne wyprawy. 

Za nami kolejny rok bogaty w wydarzenia na ondraszkowym podwórku. Był to jednocześnie pierwszy rok w kadencji
nowo wybranego zarządu klubu. Czy był on pozytywny dla nas wszystkich? Aby na to uzyskać odpowiedź i dowiedzieć się
jednocześnie co zamierzamy zrealizować w 2018 roku serdecznie zapraszamy na

Zebranie Sprawozdawcze
które odbędzie się dnia 19 stycznia 2018r. od godz. 16.30 w sali SM Cieszynianka

 ul. Hajduka 17 w Cieszynie (nad byłem dworcem PKP).

Ramowy program 

1) przywitanie przybyłych ( rozpoczęcie obrad o godz.16.45).
2) wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium stwierdza 

prawomocności obrad(I-termin 17.00, II termin w wypadku braku quorum).Zebranie w II terminie obraduje 
wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad. 

3) sprawozdanie prezesa z działalności zarządu klubu w 2017 roku 
4) sprawozdanie skarbnika.
5) sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
6) ogłoszenie wyników w konkursie na Najaktywniejszego turystę sezonu 2017
7) ogłoszenie wyniku w konkursie „Najciekawsza wycieczka sezonu 2017”
8) wręczenie dyplomów Oddziału PTTK. 
9) dyskusja nad sprawozdaniami, głos dla gości. 
10) omówienie propozycji programowych na 52 sezon kolarski.
11) dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
12) zakończenie ( ok.godz.20.00).

 W  trakcie  obrad:  w  tle  multimedialna  prezentacja  wydarzeń  sezonu  2017,  mały  poczęstunek,  możliwość
uregulowania składek PTTK i klubowych na rok 2018.
Odbędzie się również prezentacja najnowszej  kroniki  wydarzeń klubowych,  a tym którzy jeszcze nie odebrali
przekażemy nowe „sklerotniki”.

Liczymy na pewne przybycie !

Ponadto informujemy, że :
1) Postanowiliśmy zorganizować  konkurs  na  najciekawszą  wyprawę  sezonu  2017.  W załączeniu  przesyłamy

formularz konkursowy do wypełnienia, który prosimy oddać e-mailem na w/w adres lub papierowej u B.Toman
najpóźniej na zebraniu. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oddanych głosów.

2) Po latach przerwy podjęliśmy się organizacji  Szalenie  Ekskluzywnego Klubowego Balu Przebierańców.  A
zatem w ten ostatni dzień karnawału nie siedź w domu lecz przyjdź dnia 10.02 do rest. „Pod Dębem”. Koszt 90
zł (płyny rozweselające w własnym zakresie).  Zapisy i szczegółowe info I.Dzikowskiej tel.  664488702 lub
B.Toman BTK Ondraszek. Ilość miejsc ograniczona, więc nie czekaj na ostania chwilę!!.
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