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KOMUNIKAT 

Zarządu o. „ATOL” o planowanych przedsięwzięciach na 2017 rok 
 

 W 2017 roku Zarząd o. „ATOL” życzy wszystkim członkom oraz sympatykom Klubu 

pomyślnych wiatrów, odwagi w pokonywaniu przeciwności oraz realizacji żeglarskich marzeń. 

Zgodnie z §46 Statutu Klubu, Zarząd zwołuje na 04 lutego 2017 roku o godz. 1030 

Zebranie Sprawozdawcze Członków klubu „ATOL” w Warszawie. Prosimy o obecność. 

W nadchodzącym sezonie zamierzamy: 

 wziąć udział w regatach zatokowych oraz bałtyckich, m.in. Międzynarodowym Zlocie 

Żaglowców „Baltic Sail Gdańsk 2016”, regatach „The Tall Ships Races” oraz w zlocie 

oldtimerów „Próchno i Rdza”, 

 zorganizować rejsy stażowe oraz turystyczne,  

 poprowadzić szkolenia na stopnie motorowodne i żeglarskie, warsztaty nawigacyjne 

oraz techniczne z zakresu praktycznej obsługi urządzeń jachtowych oraz silnika, 

 współuczestniczyć wraz z OSRM „Mayday” w organizacji szkoleń z zakresu Indywidualnych 

Technik Ratunkowych dla żeglarzy, 

 kontynuować prace konserwacyjno-renowacyjne na jachcie s/y FARUREJ w oparciu 

o funkcjonujący od roku program „Wolontariat”, 

 kontynuować współpracę z JKMW „KOTWICA” w Gdyni oraz jego oddziałem w Świnoujściu, 

rozszerzać ogólnopolską działalność klubu oraz rozwijać życie klubowe. 

Opłaty obowiązujące w o. „ATOL” w 2017 roku: 

 wpisowe do klubu - 200 zł, roczna składka - 100 zł, 

 wpisowe dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia - 100 zł, roczna składka - 50 zł, 

 wpisowe dla osób powyżej 65 roku życia - 100 zł, roczna składka - 50 zł. 

Integralną częścią komunikatu będzie Regulamin pływania ogłoszony w lutym. 

Zarząd o. „ATOL” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Klubu 

do aktywnego uczestnictwa w życiu klubowym, imprezach żeglarskich, szkoleniach, rejsach, 

a także pracach remontowych. Szczególnie zachęcamy do zaangażowania w działania 

organizacyjne oraz wspólne planowanie dalszego rozwoju Klubu. 

Sprawy nieujęte w niniejszym komunikacie będą rozpatrywane w trybie indywidualnym 

przez Zarząd Klubu. 
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Terminarz działań o. „ATOL” 

MIESIĄC WYDARZENIE 

STYCZEŃ 

 05.01-06.01 Kurs ITR dla żeglarzy, Gdynia 

 14.01 Warsztaty z nawigacji klasycznej dla członków klubu, Gdańsk 

 19.01 Zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  

 Przygotowanie sprawozdań zarządu za 2016 rok 

LUTY 

 04.02 Zebranie Sprawozdawcze Członków oddziału „ATOL” w Warszawie oraz wybór 
delegatów na Zebranie Sprawozdawcze JKMW „KOTWICA” 

 Organizacja szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne 

MARZEC 
 Przygotowanie techniczne jachtu FARUREJ do sezonu żeglarskiego 2017 

 25.03 Udział w Zebraniu Sprawozdawczym Członków i Delegatów JKMW „KOTWICA”  

KWIECIEŃ 
 Kontynuacja prac technicznych na jachcie FARUREJ 

 Rozpoczęcie szkoleń motorowodnych i żeglarskich 

MAJ 

 01.05 Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego JKMW „Kotwica”. Regaty otwarcia sezonu 

 01 - 03.05 Klubowe Święto Żagli JKMW „Kotwica” 

 13.05 Zakończenie prac i wodowanie jachtu FARUREJ 

 Pływania techniczne oraz zatokowe 

CZERWIEC 

 Klubowe rozpoczęcie sezonu. Pływanie zatokowe oraz stażowe 

 23 - 24.06 Regaty o Puchary Marynarki Wojennej 

 25.06 Regaty „Bieg Kaprów” 

LIPIEC 
 29.06 - 02.07 Udział w zlocie „Baltic Sail Gdańsk 2017” 

 Rejsy klubowe zgodnie z oddzielnym harmonogramem  

SIERPIEŃ 
 Rejsy klubowe zgodnie z oddzielnym harmonogramem 

 26.08 VI Regaty Urzędu Morskiego w Gdyni 

WRZESIEŃ  Rejsy klubowe zgodnie z oddzielnym harmonogramem 

PAŻDZIERNIK 

 Rejsy Zatokowe oraz udział w zlocie oldtimerów „Próchno i Rdza” 

 14.10 Uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego. Regaty zamknięcia sezonu w JKMW 
„Kotwica”. Slipowanie oraz roztaklowanie jachtu FARUREJ 

 Zabezpieczenie jachtu FARUREJ oraz jego wyposażenia przed zimą  

LISTOPAD  Prace konserwacyjne o wymiarze zależnym od warunków pogodowych 

GRUDZIEŃ 
 Przygotowanie planu działalności klubu w sezonie 2018 

 16.12 Spotkanie opłatkowe 

 


