WALNE SPOTKANIE
STOWARZYSZENIA VISEGRAD MARATON RYTRO

14 STYCZNIA 2017 r.
BIEG
Porządek biegu
- Bieg Walny jest organizowany przez Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
przy okazji Walnego Zebrania Stowarzyszenia i ma formułę otwartą , czyli w biegu
uczestniczyć mogą wszyscy chętni , którzy zarejestrują się na bieg przez stronę internetową do
13 stycznia i wniosą opłatę startową ( opłata nie dotyczy członków stowarzyszenia regularnie
opłacających składki członkowskie )
 opłaty startowe - 10 zł ( koszt posiłku) na konto stowarzyszenia 18 1750 0012 0000 0000
2257 2067 tytułem: V Walny Bieg imię nazwisko .Członkowie stowarzyszenia są

zwolnieni z opłaty startowej . Będzie możliwe zapisanie się na bieg w dniu biegu ale
opłata startowa będzie wynosiła 20 zł gotówką .
- 11.00 - rozpoczęcie zapisów na V Walny Bieg Stowarzyszenia
(Karczma nad Potokiem )
- 12.00 - START biegu (dystans 10 km na tradycyjnej trasie z ręcznym
pomiarem czasu)
 13.00 - Karczma Nad Potokiem - poczęstunek i dekoracja
uczestników biegu
Po dekoracji zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn nastąpi otwarcie Walnego Zebrania
Stowarzyszenia, z którego porządkiem obrad można zapoznać się poniżej

WALNE ZEBRANIE
Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro:
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Visegrad Maraton
Rytro:
1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, z-pcy Przewodniczącego, Sekretarza
Zebrania
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i
finansowego za rok 2016:
a) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja i podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2017 – podjęcie
uchwały
proponowane tematy planu działania
 omówienie biegów organizowanych przez stowarzyszenie i powołanie komitetów
organizacyjnych Biegu Tropem Wilczym ,IV Regatta Biegu Wierchami , II Biegu Kurierów
Biegu na Makowicę , V Biegu Niepodległości
 omówienie planowanych wyjazdów na biegi w 2017 r. ,podjęcie decyzji wspólnego wyjazdu
jest kilka propozycji ( Wilno , Salzburg , Praga )
7. Dyskusja - wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Już dziś zarezerwujcie sobie sobotę 14 stycznia 2017r. na wspólne spotkanie.

