POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO
ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA

TEL.: (22) 629 52 07

EMAL:OFFICE@PFSA.COM.PL

Komunikat nr 13
Dotyczy:
- corocznego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF,
Warszawa, 31 maja 2014 roku
19.03.2014

Szanowni Państwo,
W związku ze statutowym obowiązkiem organizacji corocznego Sprawozdawczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZŁF pragnę poinformować o uchwalonym w dniu 6 marca 2014
roku przez nasz Zarząd terminie i miejscu tego wydarzenia:
31.05.2014 - Warszawa
Dokładne dane dotyczące: godziny , adresu oraz wszystkie dokumenty zostaną przesłane
Państwu w najbliższym czasie.
Prosimy Delegatów, Zarząd, Komisje : Rewizyjną i Dyscyplinarną o obecność podczas Zjazdu.
Prosimy o zapoznanie sie z punktami Statutu dotyczącymi szczegółów WZD , który znajduje
się na stronie internetowej PZŁF: www.pfsa.com.pl w zakładce: „o PZŁF“
Dla ułatwienia podaję Państwu wyciąg ze Statutu dotyczacy delegatów:
Par.29
4. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na
ostatnie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5.Jeżeli w okresie pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zgromadzeniami Delegatów zostaną przyjęci
nowi członkowie zwyczajni Związku, w sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów
biorą również udział delegaci nowoprzyjętych członków. Nowo przyjętemu członkowi przysługuje wówczas jeden
mandat.
Par.30
1. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje:
1) w przypadku Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Figurowego – osoba z tego Związku, która otrzymała
kolejną, największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu delegata na ostatnim
walnym zebraniu Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. W przypadku braku takiej osoby należy
przeprowadzić wybory uzupełniające;
2) w przypadku klubów sportowych – inna osoba wybrana przez właściwe władze tego podmiotu.
2. O zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować
Zarząd Związku.
3. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, oraz kadencja
delegatów, o których mowa w § 29 ust. 5, trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zgromadzenia Delegatów.

W imieniu Zarządu
Warszawa, 19 marca 2014

Zenon Dagiel, Prezes PZŁF
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