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ZEBRANIE ZARZĄDU PSKO - 22 sierpnia 2014 roku
W
W
1.
2.
3.
4.

dniu 22 sierpnia w Kamieniu Pomorskim odbyło się zebranie Zarządu PSKO,
zebraniu udział wzięli:
Barbara Dziekańska,
Przemysław Struś,
Arkadiusz Lenkowski,
Tomasz Figlerowicz.

Zebranie otworzył i przywitał zebranych Prezydent PSKO Tomasz Figlerowicz, został on
jednocześnie wybrany protokólantem zebrania.
1. Sprawy ogólne,

-

Puchar Trenerów - Gdynia 2014.
Zarząd otrzymał wiele zgłoszeń od zawodników i rodziców dotyczących złej organizacji
imprezy, ma regatch obecni też byli przedstawiciele zarządu, uwagi dotyczyły
głównego organizatora był nim PZŻ a nie Klub, brak informacji o stowarzyszeniu na
materiałach informacyjnych regat, duże różnice treści pomiędzy ZOR a IŻ, błędy
proceduralne np. brak osoby która weryfikuje stawki. Zarząd jednogłośnie podjął
uchwałę:
„ W związku z organizowaniem regat pod nazwą PUCHAR TRENERÓW przez Yacht
Polski Gdynia, Zarząd PSKO w sezonie 2015 nie przydzieli Klubowi regat
rankingowych,
pozbawia się również regaty współczynnika wynikającego z
regulaminu PSKO. Jednocześnie zarząd informuję, że z uwagi na dobro zawodników jako wartość najwyższą, zarząd nie zdecydował się na nie ujmowanie tych regat w
rankingu 2014.”
Jednocześnie zobowiązuje się sekretarza PSKO do podania niniejszego komunikatu na
stronę związku.
głosowało - „za” - 4 osoby.

-

uwagi dotyczące organizacji DME
Zarząd przeanalizował złożone oferty przez trenerów i uznał

je za zgodne.

Jednocześnie zarząd uznał, że należy stworzyć regulamin regulujący zasady
powoływania jak i wynagradzania trenerów.
głosowało - „za” - 4 osoby.
- Ranking
Zarząd podtrzymał jednogłośnie swoją decyzję - zgodną z regulaminem, że zawodnicy,
którzy nie opłacili składek nie będą ujmowaniu w rankingu, a ujmowani od daty
zapłacenia składki - „za” - 4 osoby.
2. Spotkania w sprawie organizacji MŚ 2015>
1. Z firmą MT PARTNERS , Maciej Cylupa, Tomasz Szymański,
Zarząd po negocjacjach zaakceptował złożoną ofertę firmy i wybrał ją z trzech
złożonych ofert. O wyborze firmy zadecydowały jej doświadczenia jak i pełne
rozeznanie w sprawach organizacyjnych jak i kontakty medialne.
Ustalono następujące warunki:
- umowa obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku,
- miesięczna opłata ryczałtowa wynosi 5 000,00 zł netto i jest płatna w następujący
sposób - I rata do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 10 000,00 , następna rata jest
płatna do 1 marca 2015 roku, a następne w cyklu miesięcznym do sierpnia 2015
roku,
- prowizję w wysokości 13 % - od pozyskanych środków na imprezę nie wlicza się w
to opłat za wpisowe i czarter łodzi,

-

prowizję w wysokości 3 % - jako premię za bardzo dobre wykonanie zadania liczoną
od całości budżetu imprezy bez opłat za wpisowe i czarter, warunkiem jest
uzyskanie przez PSKO 100 000,00 zł, jako zysku z organizacji imprezy
- prowizję w wysokości 2 % - jako premię za bardzo dobre wykonanie zadania liczoną
od całości budżetu imprezy bez opłat za wpisowe i czarter, warunkiem jest
uzyskanie przez PSKO 150 000,00 zł, jako zysku z organizacji imprezy, \
- prowizję w wysokości 2 % - jako premię za bardzo dobre wykonanie zadania liczoną
od całości budżetu imprezy bez opłat za wpisowe i czarter, warunkiem jest
uzyskanie przez PSKO ponad 150 000,00 zł, jako zysku z organizacji imprezy.
Jako osobą do kontaktów z firmą zarząd wskazał Prezydenta PSKO>
Warunki przyjęto - jednogłośnie.
2. Z firmą JANTAR - p. Zbigniew Dziągala
Omówiono złożoną propozycję przez ośrodek JANTAR. Przedstawiono właścicielowi
inne oferty będące konkurencyjne do złożonej oferty, a podane ceny JANTARA za
wygórowane, porównano ofertę aktualnie oferowaną na oficjalnej stronie www
ośrodka do złożonej która jest zdecydowanie za wysoka. Właściciel oświadczył, że to
właśnie on ponosił koszty związane z wyjazdami Marka Świderskiego w celu składania
aplikacji. Po negocjacjach ustalono, że JANTAR złoży ostateczną ofertę do dnia 25
sierpnia 2104 roku drogą mailową.
3. Z Jacht Klubem Kamień Pomorski.
Jacht Klub Kamień Pomorski reprezentowany przez:
Marka Świderskiego oraz Tomasza Tetela - przedstawionego jako członka KR Klubu.
Prezydent PSKO zapoznał strony z aktualnym stanem przygotowań:
- podpisana umowa z Gminą Kamień Pomorski,
- rozmowy z IODA w Dublinie
- wizja organizacji MŚ.
Ustalono,że zarząd PSKO powierzy JKKP organizację spraw związanych ze sprawami
„na wodzie”. Marek Świderski oświadczył, że złoży komercyjną ofertę organizacji do 1
września 2014 roku.
Następnie odbyło się spotkanie u burmistrza Kamienia Pomorskiego, gdzie omówiono
stan przygotowań do MŚ, oraz bieżące sprawy organizacyjne, w spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele firmy MT PARTNERS. Burmistrz wyraził zadowolenie z wyboru firmy jak
i stanu przygotowań i zadeklarował pomoc w organizowaniu wrześniowego spotkania z
przedstawicielami I.O.D.A w Polsce.
Na tym zakończono i podpisano.
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