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Sprawozdanie z działalności
Zarządu PSK 420 za rok 2019

30.08.2019 odbyło się w Górkach Zachodnich Walne Zebranie Stowarzyszenia Klasy 420,
podczas którego wybrano nowy zarząd w składzie:
1. Prezydent – Marcin Józefowski
2. V-ce Prezydent – Barbara Ramotowska
3. Sekretarz – Katarzyna Dzik
4. Skarbnik – Jakub Antoniak
Sprawozdanie obejmuje okres działalności Stowarzyszenia od momentu wyłonienia nowego
Zarządu.
Zarząd w minionym roku odbywał spotkania w formie oficjalnego posiedzenia, zdalnej ,
elektronicznej w następujących terminach:
1. W dn. 09.12.2019 w sprawie Kalendarza regat i imprez eliminacyjnych do MŚ i ME –
zdalnie
2. 16.12.2019 w sprawie przygotowania do Pucharu Polski i kontaktów z PZŻ –
posiedzenie w Palamos
3. 02.01.2020 w sprawie finansowania przez PZŻ reprezentacji na ME i MŚ 2020 –
zdalnie
4. 10.02.2020 dopracowanie Regulaminu PSK- 420 na rok 2020 – zdalnie
5. 23.03.2020 – w sprawie działalności Stowarzyszenia w warunkach pandemii, oraz w
sprawie przydziału sprzętu Kadrowego przez PZŻ.
6. 27.03.2020 telekonferencja ze Zbigniewem Czubkiem w sprawie działań w pandemii.
7. 28.04.2020 w sprawie przygotowań Stowarzyszenia do telekonferencji z Prezesem
PZŻ.
8. 07.05.2020 spotkanie na Zoomie w sprawach przydziału sprzętu i podjęcie uchwały.
9. 29.05.2020 spotkanie na zoomie i rekomendacja w sprawie przydziału sprzętu.
10. 09.06.2020 spotkanie na zoomie w sprawie promocji klasy 420.
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11. 02.07.2020 Górki Zachodnie zebranie Zarządu w sprawie przydziału sprzętu i
podsumowanie dyskusji o zasadach eliminacji.
12. 17.07.2020 posiedzenie na zoomie konsultacje w sprawie Kalendarza, regulaminów,
rankingu, składek i strojów Kadrowych.
13. 23.07.2020 telekonferencja w sprawie Zarządzenia PZŻ o wstrzymaniu finansowania
zadań zagranicznych dla zawodników poniżej 18 roku życia.
14. 29.07.2020 spotkanie na zoomie w sprawie PP i eliminacji ME opracowanie
aktualizacji regulaminu.
15. 20.08.2020 telekonferencja i opracowanie aktualizacji zasad Eliminacji do MEJ/MŚ.
W tym roku członkami Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowską jest 112 osób (dane
na dzień sporządzenia sprawozdania) w tym 33 pełnoletnie.
Najważniejsze rzeczy, którymi zajmował się Zarząd to:
1. Przygotowanie i wszelkie zmiany Kalendarza Regat, bieżące monitorowanie zmian
związanych z pandemią.
2. Przygotowanie podsumowania Pucharu Polski 2019, zakup medali dla zawodników,
odzyskanie zaginionego pucharu przechodniego dla zwycięzców PP.
3. Zorganizowanie spotkania środowiskowego klasy 420 w październiku 2019.
4. Przygotowanie, zatwierdzenie o modyfikacja dokumentów: Regulamin PP, Regulamin
Eliminacji ME/MŚ i Rankingu PP.
5. Przygotowanie i rozesłanie Newslettera
I.

29.01.2020

II.

20.03.2020

III.

02.06.2020

Z bieżącymi informacjami na temat pracy Zarządu, odpowiedziami na pojawiające się pytania
i podsumowaniem wydarzeń.
6. Współpraca z międzynarodowym Stowarzyszeniem klasy w zakresie kontaktów i
kalendarza.
7. Organizacja w sierpniu 2020 regat obozowych w Górkach Zachodnich podczas
zgrupowania międzyklubowego.
8. Współpraca z PZŻ w sprawie przydziału sprzętu Kadrowego. Przygotowanie
protokołów przekazania sprzętu.
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9. Wprowadzenie akcji #replay420 – udostępnienie materiałów szkoleniowych na czas
bez treningu.
10. Przygotowanie regat o Puchar PSK420 wrzesień 2020.
11. Działania promocyjne na rzecz popularyzacji klasy:
- wydrukowanie oficjalnej ulotki promującej klasę
- zaprojektowanie i wydruk naklejek
- nagranie filmiku zachęcającego do pływania na 420tce
- zorganizowanie wraz z firmą Golden Boats imprezy promocyjnej klasy w trakcie
Pucharu 3 Ryb w Giżycku.
- prowadzenie strony klasy na Facebooku
W trakcie roku Stowarzyszenie obowiązywały umowy z podmiotami zewnętrznymi:
1 umowa z firmą Sailing Net.

Zarząd pełni swoją funkcje społecznie i w swoim odczuciu spełnił powierzone mu zadanie
jakim jest prowadzenie Stowarzyszenia, dlatego prosi Walne Zgromadzenie Członków o
udzielenie absolutorium za miniony rok.

W imieniu Zarządu,
Marcin Józefowski – Prezydent PSK420

