REGULAMIN
JACHTKLUBU VEGA W KWIDZYNIE

Przyjęty przez Walne Zebranie Członków JACHTKLUBU Vega w dniu: 21.04.2016.

SPIS TREŚCI:
Rozdział 1: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Rozdział 2: BUDŻET KLUBU, STRUKTURA WPŁYWÓW I WYDATKÓW, DZIAŁALNOŚĆ KLUBU
Rozdział 3: KORZYSTANIE ZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BEDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
STOWARZYSZENIA JACHTKLUBU VEGA
Rozdział 4: ZASADY CZŁONKOSTWA
Rozdział 5: OGÓLNE ZASADY PORZĄDKOWE NA TERENIE KLUBU
Rozdział 6: ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DLA KEJI I NABRZEŻY KLUBOWYCH
Rozdział 7: ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZETU WODNEGO, NARZĘDZI I SPRZĘTU
TECHNICZNEGO
Rozdział 8: ZASADY WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU PRZEZ CZŁONKÓW I OSOBY
ZEWNĘTRZNE
Rozdział 9: OBECNY SKŁAD WŁADZ JACHTKLUBU VEGA, KOLEGIUM KOLEŻEŃSKIEHGO
I BOSMANA

ZAŁĄCZNIKI:
1. Mapa poglądowa obszaru Jachtklubu Vega w Siemianach
2. Wykaz wyposażenia ruchomego
3. Kontakty klubowe do przekazywania informacji – adres klubu, telefony i adresy mailowe
4. Wykaz wodnego sprzętu klubowego
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Rozdział 1: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
1. Jachtklub Vega w Kwidzynie zwany dalej w niniejszym regulaminie „Jachtklub Vega” lub
klub stanowi terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia. Jachtklub Vega działa
w oparciu o obowiązujący Statut oraz niniejszy Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków Jachtklubu Vega. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy
postanowieniami niniejszego Regulaminu a Statutem pierwszeństwo mają zapisy Statutu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter uszczegóławiający w stosunku do
zapisów Statutu.
2.

Władzami bezpośrednimi Jachtklubu Vega są:
➢

Walne Zebranie Członków Klubu: ustanawia uchwały dotyczące działalności klubu
podczas Walnego Zebrania Członków Jachtklubu Vega.

➢

Zarząd: reprezentuje klub, realizuje działalność klubu, sprawuje bezpośredni nadzór
nad działalnością klubu, opracowuje roczny plan działalności statutowej
i finansowej oraz zapewnia możliwość jego realizacji.

➢

Komisja Rewizyjna: kontroluje i sprawdza realizację założeń finansowych oraz
działalność techniczną klubu.

Zakres działania członków Zarządu:
➢

Komandor: pełni funkcje reprezentacyjne / odpowiada za dystrybucje korespondencji
klubowej w odpowiednich terminach / uzgadnia terminy spotkań Zarządu / kieruje
szczegółowo pracą Zarządu / uzgadnia harmonogram poruszanych zagadnień na
zebraniach Zarządu / koordynuje pracę Zarządu / dokonuje podziału bieżących zadań
dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej / na bieżąco kontroluje budżet klubu /
przygotowuje protokoły spotkań Zarządu i przekazuje je wszystkim członkom Zarządu
/ prowadzi archiwizacje protokołów ze spotkań / prowadzi książkę ewidencyjną
członków klubu a archiwum klubu znajduje się w biurze Jachtklubu Vega /

➢

Vice Komandor: nadzoruje opracowanie budżetu klubu / w przypadku nieobecności
przejmuje obowiązki Komandora klubu / jest głównym organizatorem i wybiera
KOMANDORA organizowanych regat oraz prowadzących prac bosmańskich /
koordynuje i rozlicza prace powołanych komisji i organów doradczych

➢

Skarbnik: dokonuje raz na kwartał na spotkaniach Zarządu klubu rozliczenia
aktualnego stanu wpływów i wydatków / wraz z Vice Komandorem nadzoruje
opracowanie budżetu klubu / przygotowuje rozliczenie budżetu rocznego na Walne
Zebranie Członków Jachtklubu Vega/ wysyła stosowne przypomnienia listem
poleconym / dokonuje protokólarnego corocznego podsumowania działalności
budżetowej/ rejestruje prace bosmańskie / rozlicza 1x/kwartał stan budżetu
Jachtklubu Vega (wpływy i wydatki)

➢

Dodatkowo członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują podziału zadań na
bieżąco podczas spotkań Zarządu. / przygotowują propozycje budżetowo-remontowe
majątku Jachtklubu Vega, opłaty do rozpatrzenia i przedstawiają je do zatwierdzenia
przez Walne Zebranie Członków Jachtklubu Vega.

Zakres działania Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna powoływana jest zgodnie ze Statutem Jachtklubu Vega. Na
bieżąco weryfikuje i dokonuje sprawdzenia realizacji założeń finansowych budżetu klubu. Monitoruje
spływ środków z opłat dokonywanych przez członków klubu. Udziela absolutorium Zarządowi.
Zakres działania Kolegium Koleżeńskiego:
Kolegium Koleżeńskie rozpatruje konflikty, zatargi i nieporozumienia.
Powoływane jest w sytuacjach spornych, zgodnie ze Statutem Jachtklubu Vega.
Powinno ono posiadać w swym składzie co najmniej 3 osoby.
Podsumowania swej działalności dokonuje protokólarnie przed Zarządem.
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3. Do podstawowej działalności statutowej prowadzonej przez Jachtklub Vega należy:
➢

popularyzowanie, organizowanie oraz zapewnienie
uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych,

➢

organizowanie imprez wodnych.

warunków do masowego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jachtklubvega.com/

Rozdział 2: BUDŻET KLUBU, STRUKTURA WPŁYWÓW I WYDATKÓW, DZIAŁALNOŚĆ
KLUBU.
1. Klub działa na terenie bazy wypadowej we wisi Siemiany nad Jeziorakiem oraz w Urzędzie
Miasta w Kwidzynie, Mapa poglądowa klubu oraz wykaz wyposażenia ruchomego zawierają
załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
2. Budżet klubu tworzony jest przez Zarząd klubu na kolejny rok kalendarzowy w oparciu
o wpływy ze:
➢

składek członkowskich Jachtklubu Vega - w wysokości ustalanej przez Walnego
Zebrania Członków Jachtklubu Vega,

➢

wpisowego w wysokości ustalanej przez Walne Zebranie Członków Jachtklubu Vega,

➢

opłat za niewykonane prace bosmańskie oraz innych ustalonych opłat na rzecz
Jachtklubu VEGA,

➢

przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

➢

darowizn, dotacji, działalności gospodarczej
zewnętrznych.

i

innych

pozyskanych środków

3. Opłaty członkowskie należy wpłacać u Skarbnika lub na konto klubu. Ostateczny termin opłaty
członkowskiej upływa 10 marca bieżącego roku. W przypadku nie dokonania wpłaty w tym
terminie Zarząd obligatoryjnie skreśla danego członka z listy członków Jachtklubu Vega. W
przypadku zmiany stawki, różnica będzie płatna w terminie 14 dni po dacie walnego zebrania.
4. Rozliczenie prac bosmańskich odbędzie się do 30 września bieżącego roku, do prac
bosmańskich będą wliczane prace przy organizacji regat.
5. Opłaty wpisowego do klubu należy dokonać nie później niż miesiąc po otrzymaniu decyzji
o przyjęciu do klubu.
6. Rozliczenie wydatków z wpływów i opłat członkowskich następuje na podstawie faktur
i rachunków lub paragonów, opisanych przez Członka Zarząd klubu i przekazywanych
Skarbnikowi. Zgodność wydatków z powyższymi dokumentami na koniec roku kalendarzowego
potwierdza Komisja Rewizyjna.
7. W szczególnych przypadkach Zarząd klubu może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat
członków klubu.
8. W przypadku:
a) zalegania przez okres dłuższy niż 1 miesiąc z opłatami klubowymi,
b) zalegania z opłatami związanymi kosztami działalności klubu,
c) nie odpracowania prac bosmańskich do 30.10. bieżącego roku lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zarząd,
Zarząd wysyłając list polecony wzywa członka klubu lub kandydata do ich niezwłocznego
uregulowania.
W przypadku braku odpowiedzi, po miesiącu od skutecznego doręczenia, skreśla go z listy
członków i/lub kandydatów.
Zarząd może zmienić powyższą decyzję np. po otrzymaniu, przed upływem powyższych
terminów, pisemnej prośby z merytorycznym uzasadnieniem.

Rozdział 3: KORZYSTANIE ZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH
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WŁASNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA JACHTKLUBU VEGA.
Składnikami majątkowymi z których mogą korzystać członkowie i kandydaci klubu a będącymi
własnością klubu są:
1. Dzierżawiony grunt z instalacjami energetycznymi, wodnymi oraz nabrzeżami, pomostami,
wiatą i kabiną Toi-Toi.
2. Bosmanat w postaci blaszanego hangaru.
3. Jachty żaglowe i motorowe – eksploatowane przez osoby, którym zostały one przydzielone
lub innym członkom klubu lub kandydatom za zgodą ich opiekunów.
4. Narzędzia i sprzęt wg załącznika nr 2.

Rozdział 4: ZASADY CZŁONKOSTWA.
1. Zarząd klubu prowadzi aktualną książkę ewidencyjną członków i kandydatów klubu.
2. Jedynie członkowie Jachtklubu Vega mogą korzystać z infrastruktury klubowej - kei, bosmanatu,
wiaty, slipu, WC, terenu w Siemianach i pomieszczenia w Urzędzie Miasta Kwidzyn.
3. Członkowie klubu i kandydaci są zobowiązani do terminowego opłacania składek członkowskich
oraz wpisowego w terminach zgodnych z punktem 3 i 4 Rozdziału 2.
4. W terminie do 30.10. lub w innym terminie ustalonym przez Zarząd w danym roku, członkowie
klubu i kandydaci są zobowiązani do wykonania określonej przez Zarząd ilości prac na rzecz
Jachtklubu VEGA lub uiszczenie opłaty ustalonej w tym zakresie przez Walne Zebranie
Członków. Prace bosmańskie są komunikowane każdorazowo z odpowiednim wyprzedzeniem na
stronie internetowej klubu i w sezonie nawigacyjnym na terenie Las Vegas w Siemianach.
Godziny odpracowane przez członków i opłaty dodatkowe są rejestrowane przez Zarząd
Jachtklubu Vega lub osoby wyznaczone. Wodowanie i wyciąganie łodzi nie wchodzi w zakres
prac Bosmańskich
5. Prace Zarządu i Komisji Rewizyjnej związane z prowadzeniem działalności Jachtklubu Vega są
zaliczane jako odpracowane prace bosmańskie proporcjonalnie do czasu pełnienie funkcji
w danym organie.
6. Osoby zainteresowane członkostwem w Jachtklubie Vega zgłaszają się do Zarządu klubu
składając pisemną deklarację. Zarząd poprzez głosowanie na posiedzeniu Zarządu może
akceptować nowego kandydata na okres próbny 1 roku, który zobowiązuje się przestrzegać
Statut i niniejszy Regulamin Jachtklubu Vega oraz pobiera opłatę wpisową wg uchwały Walnego
Zebrania Członków Jachtklubu Vega. Wpis i uznanie kandydata jako nowego członka klubu
następuje po okresie próbnym oraz po decyzji Zarządu klubu, który ocenia dotychczasową
działalność kandydata z uwzględnieniem opinii innych członków klubu. Kandydatom przysługują
takie same uprawnienia i ciążą na nich takie same obowiązki jak na członkach klubu.
7. Szczegółowe zasady członkostwa muszą być zgodne z obowiązującym Statutem Jachtklubu
Vega oraz niniejszym Regulaminem.
8. Zarząd klubu za zasługi dla działalności klubowej może przyznawać tytuł „Honorowego Członka
Jachtklubu Vega w Kwidzynie”.

Rozdział 5: OGÓLNE ZASADY PORZĄDKOWE NA TERENIE KLUBU.
1. Teren Jachtklub Vega w Siemianach nadzorowany jest w okresie od 1 maja do 30 września
danego roku (tzw. sezon nawigacyjny) natomiast dostępny jest dla członków
i kandydatów klubu przez cały rok kalendarzowy.
2. Teren klubu jest ogrodzony i kontrolowany poza sezonem nawigacyjnym.
3. Dla członków klubu i kandydatów infrastruktura Las Vegas dostępna jest wg poniższych
zasad:
➢

Bosmanat, wiata oraz slip w sezonie nawigacyjnym: dostępny całą dobę.
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➢

Bosmanat, wiata oraz slip poza sezonem nawigacyjnym: dostępność ich jest
w uzgodnieniu z Bosmanem.

➢

Toalety klubowe oraz woda bieżąca i ciepła w sezonie nawigacyjnym: nieodpłatnie
dostępne całodobowo.

➢

Prąd – w sezonie nawigacyjnym, na terenie Las Vegas dostępne jest oświetlenie
elektryczne i dostęp do przyłączy 230V.
Dla członków i kandydatów energia udostępniona jest NIEODPŁATNIE. Za sprzęt
pozostawiony do ładowania odpowiada jego właściciel.

➢

Korespondencja klubowa: korespondencje należ przesyłać na adres Jachtklubu
Vega, 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 75 lub adres mailowy wg załącznika nr 3 do
niniejszego regulaminu. Informacje ogólne Zarząd klubu wywiesza w sezonie
nawigacyjnym na terenie Las Vegas w Siemianach i na stronie internetowej
www.jachtklubvega.com, a poza sezonem nawigacyjnym tylko na stronie internetowej.

4. Osoby niebędące członkami klubu nie mogą samodzielnie przebywać na terenie Jachtklubu
Vega chyba, że są to współmałżonkowie kandydatów lub członków klubu oraz ich dzieci
uczące się do 24 roku życia.
5. Prawo wjazdu na teren klubu przysługuje członkom i kandydatom klubu. Ponadto prawo
wjazdu mają uczestnicy imprez organizowanych przez Jachtklub Vega jeżeli będą wolne
miejsca parkingowe.
Goście członków lub kandydatów klubu mogą wjeżdżać na teren klubu wraz z nimi tylko
w przypadku dostępności wolnych miejsc na parkowanie a parkowanie musi odbywać się
w miejscach wyznaczonych.
Członków Klubu również obowiązuje nakaz parkowania wyłącznie w miejscach
wyznaczonych.
6. Cisza nocna obowiązuje na terenie ośrodka od godz. 22:00 do 07:00. Organizowanie
głośnych imprez wymaga zgody Zarządu klubu oraz zgody sąsiadów w przypadku imprez w
obrębie miejsc zlokalizowanych obok np. domków letniskowych. Imprezy o zasięgu klubowym
awizowane będą odpowiednio wcześniej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
Zakazuje się wykonywania głośnych i uciążliwych dla innych osób prac remontowych i
porządkowych w miesiącach lipcu i sierpniu, a poza tymi miesiącami w czasie świąt i w dni
wolne od pracy. W przypadku niezbędnej konieczności ich wykonania należy uzyskać zgodę
najbliższych sąsiadów.
7. Rejestr pływań – członkowie i kandydaci klubu zobowiązani są dokumentować wypłynięcie
i powrót do „portu” jachtem poprzez wpis w dzienniku pływań lub przekazać te dane
Bosmanowi.
8. Wszyscy członkowie i kandydaci klubu oraz goście zobowiązani są do utrzymania czystości
i porządku na terenie klubu.
9. Odpady zagospodarowywane są następująco:
➢ odpady bieżące z jachtów oraz związane z pobytem gości klubowych w sezonie
nawigacyjnym należy składować zgodnie z ich segregacją do śmietników
i specjalnych worków w miejscach wyznaczonych,
➢

odpady remontowe np. z kei, jachtów itp. usuwane są przez członków klubu
i kandydatów prowadzących pracę. W przypadku pozostawienia odpadów, usuwane
są one na koszt wykonawcy prac obciążając go wg faktury wywozu odpadu,

➢

zawartość toalet jachtowych można opróżniać tylko w istniejącym Toi-Toi.

10. Zwierzęta domowe.
➢

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

➢

Pobyt zwierząt domowych na terenie Jachtklubu Vega w Siemianach nie może być
uciążliwy dla osób przebywających na tym terenie.

➢

Zwierzęta mogące być niebezpieczne dla otoczenia muszą przebywać na terenie
klubu na uwięzi pod nadzorem ich właścicieli.
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➢

Właściciele zwierząt zobowiązani są do usuwania ich odchodów do kabiny Toi-Toi.
W przypadku nie zastosowania się do niniejszego obowiązku Jachtklub Vega będzie
podejmował decyzję dyscyplinarne w stosunku do członka lub kandydata Jachtklubu
Vega.

11. Przez cały rok kalendarzowy członkowie i kandydaci przebywający na terenie klubu mają
obowiązek zamykania bramy i furtki wejściowej na klucz.
12. Na terenie klubu, w okresach nie objętych zakazem (np. rozporządzenia Lasów Państwowych,
władz lokalnych) można rozpalać ognisko tylko w miejscu wyznaczonym.
13. Na terenie klubu nie wyodrębniono strefy kąpieliska i połowu ryb.
14. Dzieci na terenie klubu mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich
opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
15. Właściciel łodzi prywatnej może udostępnić swoją łódź osobom trzecim po przekazaniu tej
informacji osobiści lub na piśmie Bosmanowi i może ta osoba również korzystać z miejsca
parkingowego jeżeli jest takie miejsce dostępne. Osoba trzecia nie może korzystać
z infrastruktury klubowej.
16. Na terenie leśnym dzierżawionym przez klub obowiązuje całkowity zakaz palenia. Osoby
prowadzące prace remontowe zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż.
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie klubu.
Członkowie klubu ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osoby
będące ich gośćmi.
18. Członkowie klubu wszelkie sugestie i propozycje dotyczące działalności klubu przekazują
pisemnie do Sekretarza w celu ich opracowania przez Zarząd.
19. Nieprzestrzeganie przez członków i kandydatów klubu postanowień obowiązującego Statutu
Jachtklubu Vega, Regulaminu lub naruszanie zasad współżycia społecznego i właściwego
zachowania na wodzie lub na terenie klubu po rozpatrzeniu tego zachowania przez Kolegium
Koleżeńskiego upoważnia Zarząd klubu do zastosowania poniższych kar organizacyjnych:
➢ udzielenia ostrzeżenia lub nagany podczas publicznego zebrania członków klubu,
➢

zawieszenie w prawach członka lub kandydata klubu na określony czas

➢

skreślenie z członkostwa w Jachtklubie Vega.

Za istotne naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również zachowanie
niezgodne z etykietą żeglarską. Dotyczy to również wydarzeń podczas pływań i rejsów
żeglarskich członków i kandydatów klubu.

Rozdział 6: ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DLA KEI I NABRZEŻY KLUBOWYCH.
1. Członkowie posiadają przydzielone na dany rok kalendarzowy miejsca przy kejach klubowych na
zasadzie użyczenia.
2. Przydziału miejsc przy kei, w uzgodnieniu z Bosmanem, dokonuje Zarząd klubu i mogą być one
przez Zarząd zmieniane w zależności od potrzeb. Łodzie muszą przebywać podczas postoju
tylko w miejscach wyznaczonych.
3. Niedopuszczalne jest odstąpienie miejsc cumowniczych osobom trzecim.
4. Ustala się termin postoju – corocznie w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 października.
5. Członkowie klubu i kandydaci mają prawo do niepłatnego zimowania jednostek na terenie klubu.
Przydziału miejsc dokonuje Bosman.
6. Członek klubu lub kandydat zobowiązani są pokryć szkody wynikające z niewłaściwych
manewrów swojej jednostki.
7. W okresie nawigacyjnym, Jachtklub Vega zapewnia dozór jednostek na swym terenie
z nadzorem bezpośrednim w godzinach nocnych, możliwość zagospodarowania odpadów,
dostęp do sanitariatów, prądu i wody.
8. Członkowie klubu bezpłatnie korzystają ze slipu oraz wciągarki do slipowania, bosmanatu, wiaty
i kei wraz z infrastrukturą klubową.
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9. Goście lub jachty, które uległy awarii mogą korzystać z wolnych, wyznaczonych, klubowych
miejsc cumowniczych jak są one dostępne na czas określony i uzgodniony z Bosmanem.

Rozdział 7: ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZETU WODNEGO, NARZĘDZI I SPRZĘTU
TECHNICZNEGO.
1. Wykaz sprzętu wodnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Aktualny wykaz
sprzętu znajduje się w posiadaniu Zarządu klubu i Bosmana.
2. Zarząd klubu otrzymuje od Komisji Rewizyjnej protokoły rocznej inwentaryzacji sprzętu,
wyposażenia i jachtów klubowych. Członek Zarządu proponuje ewentualny zakres ich remontów.
3. Tylko członkowie i kandydaci klubu, którzy otrzymali przydział do danej łodzi mają prawo do
korzystania z niej i korzystają z niej nieodpłatnie. Mają też obowiązek jej odnawiania
i remontowania ze środków własnych aby utrzymać ją w dobrej sprawności technicznej.
Opiekunowie danej łodzi mogą użyczać ją jedynie innemu kandydatowi lub członkowi klubu po
powiadomieniu o tym Bosmana lub Zarząd.
4. Decyzję o wykorzystaniu sprzętu klubowego dla innych celów podejmuje Zarząd i Bosman.
5. Drobny sprzęt techniczny zdobyty staraniem członków klubu magazynowany jest
w bosmanacie klubu i udostępniany członkom wg potrzeb przez Bosmana.
6. Narzędzia i sprzęt techniczny zakupiony przez Jachtklub Vega ze składek członkowskich lub
innych źródeł pozostaje sprzętem klubowym zrządzanym przez Bosmana, który można
wypożyczać do celów klubowych i naprawy łodzi.
7. Powstałe uszkodzenia sprzętu wodnego wynikające z jego niewłaściwego użytkowania usuwane
są przez członków klubu, którzy doprowadzili do uszkodzenia.

Rozdział 8: ZASADY WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU PRZEZ CZŁONKÓW
I OSOBY ZEWNĘTRZNE.
1. Wszystkie dotacje, subwencje, spadki, darowizny i sponsoring przekazywane dla Stowarzyszenia
Jachtklubu Vega rozliczane są na podstawie faktur, rachunków, paragonów, umów lub druków
KP potwierdzanych przez Zarząd Jachtklubu Vega.
2. Członkowie klubu oraz osoby zewnętrzne mogą przekazać majątek trwały i ruchomy w bezpłatne
użytkowanie przez klub z możliwością cofnięcia prawa do użytkowania przez osobę
przekazującą. Przekazywane przez osoby wspierające składniki majątkowe przejmowane są
pisemnie przez Zarząd klubu. Osoba przekazująca otrzymuje pisemne potwierdzenie.
3. Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Jachtklubu Vega, nie pochodzący z dotacji
przyznanych przez władze stowarzyszenia, jest użytkowany wyłącznie przez Jachtklubu Vega.
W przypadku rozwiązania (likwidacji) klubu, powyższy majątek zostaje licytowany.

Rozdział 9: OBECNY SKŁAD WŁADZ JACHTKLUBU VEGA, KOLEGIUM
KOLEŻEŃSKIEGO I BOSMAN.
1. Zarząd klubu:
➢

Komandor - Andrzej Fiksa

➢

Vice Komandor - Robert Grabski

➢

Skarbnik – Łukasz Brzoza

2. Komisja Rewizyjna :
➢

Przewodniczący - Krzysztof Śmiglewski

➢

Członek – Grzegorz Morawski
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3. Bosman Eugeniusz Felczak
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