Oddział „ATOL”
Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”
KOMUNIKAT
Zarządu Oddziału ATOL o planowanych przedsięwzięciach na 2021 rok
W 2021 roku na przekór wszelkim okolicznościom Zarząd życzy wszystkim członkom
oraz sympatykom Klubu pomyślnych wiatrów, stopy wody pod kilem, odwagi w pokonywaniu
przeciwności oraz realizacji żeglarskich marzeń.
Zgodnie z §44 Statutu Klubu, Zarząd zwołuje Zebranie Sprawozdawcze Członków
Oddziału „ATOL” na 20 lutego 2021 r. o godz. 1030 w pierwszym terminie i o godz. 1100
w drugim terminie. Mając na względzie stan epidemii oraz zdrowie nas wszystkich
uczestnictwo w Zebraniu oraz wzięcie udziału w głosowaniu nad uchwałami będzie możliwe
w sposób „zdalny”. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Zebraniu, a będą chciały
zagłosować nad podejmowanymi uchwałami otrzymają karty do głosowania drogą mailową.
Szczegóły tego nowego dla nas przedsięwzięcia prześlemy w kolejnym komunikacie.
W roku 2021 rozpoczynamy jubileuszowy 50 rok funkcjonowania ATOL-u.
Z tej okazji planujemy szereg przedsięwzięć mających na celu uczczenie tej okrągłej rocznicy.
Rejsy okolicznościowe, jubileuszowe spotkania, artykuły oraz pamiątkowe koszulki to tylko
niektóre z nich. O ostatecznym kształcie naszych obchodów zdecyduje dalszy rozwój pandemii
oraz jak zawsze zaangażowanie naszych klubowych koleżanek i kolegów.
Ponadto, w nadchodzącym sezonie zamierzamy:
kontynuować współpracę z JKMW „KOTWICA” w Gdyni oraz jego oddziałami
i sekcjami w Świnoujściu, Gdańsku i Kołobrzegu, rozszerzać ogólnopolską działalność
Klubu oraz dbać o życie klubowe;
wraz z s/y FARUREJ wziąć czynny udział w 29 Finale WOŚP na Motławie w Gdańsku;
organizować wieloetapowe rejsy klubowe po Bałtyku, m.in. w ramach udziału
w tegorocznej edycji The Tall Ships Races;
organizować rejsy stażowe i turystyczne po wodach Zatoki Gdańskiej;
uczestniczyć w imprezach i regatach organizowanych przez JKMW „KOTWICA”,
imprezach organizowanych przez „SailCamp” (m.in. Bałtyk dla Odważnych),
„ProSails” (m.in. Bałtyk z Jajem) oraz jesiennym Zlocie Oldtimerów „Próchno i Rdza”;
podnosić kwalifikacje żeglarskie i motorowodne członków i sympatyków Oddziału
poprzez prowadzenie szkoleń na stopnie żeglarskie i motorowodne, warsztaty
nawigacyjne oraz techniczne z zakresu praktycznej obsługi urządzeń jachtowych
oraz silnika;
współuczestniczyć wraz z OSRM „Mayday” w organizacji szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa oraz Indywidualnych Technik Ratunkowych dla żeglarzy;
kontynuować prace konserwacyjno-renowacyjne na jachcie s/y FARUREJ w oparciu
o funkcjonujący od kilku lat program „Wolontariat”;
opublikować nową stronę internetową Oddziału, będącą nowocześniejszą i szybszą
wersją dotychczasowej.
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Integralną częścią komunikatu będzie Plan Rejsów oraz Regulamin Pływania ogłoszone
najpóźniej w lutym. Sprawy nie ujęte w komunikacie będą rozpatrywane w trybie
indywidualnym przez Zarząd Oddziału.
Opłaty obowiązujące w Oddziale „ATOL” w 2021 roku nie uległy zmianie i wynoszą:
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.
W tych niezwykle trudnych i niepewnych czasach jeszcze goręcej zachęcamy członków
i sympatyków Oddziału do aktywnego uczestnictwa w życiu klubowym. Organizacja
tegorocznych imprez żeglarskich, szkoleń, rejsów oraz pracy Wolontariatu stanowią dla nas
ogromne wyzwanie. Jesteśmy jednak przekonani, że kontynuowanie powyższych zamierzeń
przyniesie nam wszystkim wiele radości oraz ogromną satysfakcję. Namiastka normalności
jaką niesie ze sobą każde wyjście w morze, każdy z sukcesem zrealizowany projekt są na wagę
złota. Poczucie wspólnoty oraz wsparcia, które możemy sobie nawzajem zaoferować chyba
jeszcze nigdy nie były tak ważne i potrzebne.
Do zobaczenia na wodzie i na lądzie.
Ahoj!
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