Szczecin 19.03.2020

Podsumowanie zebrania SMK na sezon 2020 (STATUT)

W zebraniu wzięli udział: Mateusz Dudzic, Jarosław Poniatowski, Sebastian Śledź, Dima Pavlov oraz
Daniel Ziętara.

W trakcie zebrania ustalono:


składka członkowska na sezon 2020 wynosić będzie 250 PLN – płatna na konto:

SMK Szczecin
PKO BP 61 1440 1143 0000 0000 0983 9887
Tytułem: SMK 2020 – Imię i Nazwisko


wraz z wpłatą składki prosimy o wysłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej na sezon 2020
na adres mailowy: info@smkszczecin.pl



każdy członek klubu w ramach opłaty członkowskiej zobowiązuje się do przepracowania w
ciągu roku modelarskiego tj do dnia 31.10.2020 – 8 godzin w ramach prac na rzecz klubu (prace
przy zawodach, naprawy obiektu, przygotowanie toru, prace konserwacyjne itp. o pracach w
ramach ww godzin każdy członek zobowiązany jest poinformować zarząd klubu, aby prace te
mogły zostać zaliczone w poczet godzin. Sugerujemy wspólne ustalenie priorytetów i prac
ważnych do wykonania. Ilość godzin pozostałych do przepracowania lub zestawienie podaje
klub na wniosek członka wysłany na adres email klubu.



na zakończenie sezonu nastąpi rozliczenie przepracowanych godzin, a za każdą nie
odpracowaną godzinę członek klubu zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 20zł.



na obiekcie wymienione i uruchomione od dnia 26.03 zostaną kłódki na kłódki z kodem (krata
do kontenera oraz kłódka do wejścia na podest). Pozwoli to nam lepiej zarządzać organizacją
wejść na obiekt. Po zaksięgowaniu wpłaty przesłany zostanie do klubowicza kod do kłódek oraz
jeśli jest taka potrzeba klucz do drzwi kontenera i pozostałych kłódek – te pozostają bez zmian.



czwartek każdego tygodnia jest dniem otwartym toru – na spotkania klubowiczy i aktywny
rozwój klubu, integracje oraz tzw „pojazdówki” – zachęcamy przy tym wszystkich do
aktywnego uczestnictwa. Tor będzie otwarty od godziny 17:00. Każdy członek klubu może
przyprowadzić nowe osoby w ramach tych godzin bezpłatnie – tj nowa osoba może 2 krotnie
bezpłatnie w ramach tych dni skorzystać z obiektu (pod opieką członka klubu). Po 2 razach
podejmuje decyzję o kontynuowaniu i dołączeniu do klubu lub rezygnacji. W przypadku
odwołania któregoś z cyklicznych spotkań będziemy informować na profilu FB.



w ramach obiektu do dyskozycji członka klubu pozostaje: tor, kontener (lewa strona wraz ze
stanowiskami do pracy i prądem, kompresor, woda bieżąca, zestaw grillowy. Prosimy o dbanie
o nasze wspólne dobro.



w przypadku gdy obiekt nie nadaje się do użytku – np. z powodu opadów deszczu członkowie
klubu proszeni są o nie korzystanie z toru. Nie chcemy aby nasza wspólna praca była w
jakikolwiek sposób niszczona. Będziemy się starali informować o stanie toru na profilu FB, ale
liczymy głównie na rozwagę naszych klubowiczy

Dodatkowe ustalenia:


za współprowadzenie strony internetowej smkszczecin.pl i profilu FB będą: Mateusz Dudzic,
Jarosław Poniatowski oraz Sebastian Śledź. Aktualności z działań klubowych, aktualizacje o
spotkaniach klubowych – krótkie raporty lub relacje z zawodów



w terminie do 15 kwietnia planujemy dokończenie prac nad oświetleniem toru. Pozostał nam
montaż masztów, okablowanie. Prace będziemy prowadzić w czwartki na spokojnie.



ze względu na sytuację epidemiologiczną nie planujemy na razie zbiorowych prac na torze.
Zostaną one wyznaczone w późniejszym terminie.



o planach prac na obiekcie będziemy informować członków klubu mailowo oraz poprzez SMS
– na podstawie aktualnych deklaracji członkowskich.

Imprezy klubowe w sezonie


Jako klub będziemy współtworzyć śladem zeszłego roku Modelarskie Mistrzostwa Polski
Offroad. Serdecznie zachęcamy Was bez względu na poziom zaawansowania do wzięcia
udziału w jak największej liczbie imprez. Informacje o cyklu i terminarz znajdziecie na:

https://www.facebook.com/RCOffroadNationalsPoland/
Nasz klub organizuje 1 rundę tej imprezy z planowaną datą 25-26 kwietnia.


Ponadto chcemy kontynuować realizację cyklu OPC którego wstępne daty zostały przesłane do
akceptacji pozostałych członków imprezy: RC Club Poznań, MC Schwedt oraz RC Speedracer
Barnau

Planowana impreza w Szczecinie w ramach tego cyklu 29-30 sieprnia

Jeżeli macie pytania, wnioski lub pomysły jesteśmy otwarci. Dajcie znać nam telefonicznie lub
mailowo. Chętnie wprowadzimy coś nowego.
Liczymy na Waszą obecność w sezonie 2020. Pozdrawiamy i życzymy zdrówka

SMK Crew

SMK SZCZECIN
Stowarzyszenie AUTO KLUB
SEKCJA MODELARSTWA KOŁOWEGO
AL. Wojska Polskiego 237a
71-256 Szczecin

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Nazwisko i Imię
……………………………..…………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania
………………………………………………..……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
……………………………………………….………………………………………………………………………
Adres email
…………….…………………….…………………………………………………………………………………..
Dotyczy osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Stowarzyszeniu Auto-Klub Sekcji Modelarstwa
Kołowego (w skrócie SMK Szczecin) i oświadczam, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w zajęciach (
w tym pracach na torze).

Data i czytelny podpis RODZICA lub PRAWNEGO OPIEKUNA
OŚWIADCZAM, ŻE ZNANE MI SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA OKREŚLONE W STATUCIE KLUBU.
ZOBOWIAZUJE SIĘ OPŁACAĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W USTALONEJ WYSOKOŚCI I TERMINIE na
konto:
SMK Szczecin
PKO BP 61 1440 1143 0000 0000 0983 9887
Tytułem: SMK 2020 – Imię i Nazwisko
Deklarację należy wysłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres email: info@smkszczecin.pl

…………………………………………………………………………………
(podpis wnioskującego/rodzica/opiekuna)

www.smkszczecin.pl

www.facebook.com\SMKSzczecin

