Polski Związek Warcabowy – Zebranie Zarządu 04.10.2014

Protokół z posiedzenia Zarządu
Polskiego Związku Warcabowego z
dnia 04.10.2014

W dniu 4go października 2014 roku od godziny 13:30 do 15:30 trwało
zebranie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego, na którym obecni byli:
•
•
•
•

Prezes PZWarc Jacek Pawlicki
Wiceprezes PZWarc Bartosz Socha
Sekretarz Damian Jakubik
Skarbnik Magda Pawłowska

Zebranie Zarządu było prowadzone według porządku obrad zamieszczonego
na końcu dokumentu. Poniżej przedstawiono główne punkty i wnioski
wspomnianego Zebrania Zarządu:
1. Otworzenie przez Prezesa Polskiego Związku Warcabowego zebrania
Zarządu.
2. Stworzenie planu kalendarza wydarzeń warcabowych na rok 2015 po
zapoznaniu się z ofertami przesłanymi przez kluby.
3. Zobligowanie kol. Magdy Pawłowskiej i kol. Sylwii Dęgi-Zamrzyckiej do
uzupełnienia regulaminów przyszłych imprez warcabowych w roku 2014
organizowanych pod egidą PZWarc. Wydanie dyspozycji przez Zarząd do
Bartosza Sochy umieszczenia na oficjalnej stronie PZWarc odpowiednich
odsyłaczy (w postaci linków internetowych) do stron turniejowych FMJD.
4. Zapoznanie się z pismem przesłanym 23 września 2014 roku przez Pana
Dariusza Trafnego (załącznik nr 1) i postanowienie nie zabierania
żadnego stanowiska w tej sprawie. Wyciągnięcie pewnych wniosków na
przyszłość z zaistniałej sytuacji.
5. Ustosunkowanie się do pisemnego zażalenia klubu UKS Struga Marki
(załącznik nr 2) i przesłanie oficjalnej odpowiedzi Zarządu przez
sekretarza PZWarc Damiana Jakubika (załącznik nr 3).
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6. Wyznaczenie kol. Sylwii Dęgi-Zamrzyckiej do przedstawienia na początku
października 2014 roku postępów w organizacji Mistrzostw Świata –
Dąbki 2014.
7. Wskazanie kol. Bartosza Sochy o przygotowanie do 15 października 2014
roku propozycji zmian oficjalnej strony internetowej PZWarc wraz z
planowanymi terminami ich realizacji.
8. Przyjęcie przez Zarząd terminu organizacji Mistrzostw Europy w
warcabach klasycznych – Augustów 2015. Wyznaczenie, jako osobę
odpowiedzialną za rozmowy z Międzynarodową Federacją
konkretyzujące kształt wspomnianych mistrzostw Prezesa Jacka
Pawlickiego.
9. Postanowienie Zarządu o przedstawienie projektu nowego Statutu na
następnym zebraniu.
10.Przełożenie planowania budżetu na rok 2015 na kolejne zebranie
Zarządu.
11.Omówienie przygotowań do szkolenia juniorów (16 i 19 lat), które ma
odbyć się w Gnieźnie w listopadzie 2014 roku. Poruszenie tematu
szkolenia instruktorów warcabowych. Wskazanie przez Zarząd kol.
Damiana Jakubika, jako osobę zajmującą się tą sprawą, który do końca
października ma przedstawić wstępne informacje dotyczące
wymaganego kursu.
12.Zarysowanie programu propagowania warcabów w szkołach zwanego
„Warcabiadą”. Zaplanowanie terminu wdrożenia wspomnianej akcji na
rok szkolny 15/16.
13.Poruszenie przez Zarząd tematu uporządkowania rejestru członkostwa
klubów warcabowych w Polsce. Wyznaczenie do tej roli kol. Damiana
Jakubika.
14.Zamknięcie przez Prezesa Polskiego Związku Warcabowego zebrania
Zarządu.
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