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Gniezno; 25 luty 2021r. 
 
 

K O M U N I K A T  nr 1/2021 

 
 

1. Do dnia 14.03.2021r. zarządy sekcji złożą zamówienie u Wiceprezesa ds. 

finansowych Oddziału Jerzego Szałka na obrączki rodowe na rok 2022 oraz 

obrączki gumowe na rok 2021. 

 

2. Termin oddawania spisów gołębi seniorów zarząd ustalił na dzień 16.04.2021r. o 

godz. 18
00

 w świetlicy związkowej. W tym terminie zarządy sekcji dostarczą spisy 

wykonane przez hodowców w jednym egzemplarzu (oryginał).  

Gołębie typowane do 50-tki winny być zaznaczone literą G.  

Z wyjątkiem systemu UNIKON gołębie z 50-tki muszą być wpisane jako pierwsze 

na spisie i jako pierwsze wprowadzone w systemy ESK. 

Spis winien być podbity pieczątką i podpisany przez lekarza weterynarii wraz z 

datą szczepienia i nazwą szczepionki. 

 

Hodowcy chcący uczestniczyć w GMP dostarczą dodatkowo dwa egzemplarze  

(oryginał + kopia ) spisu z 50-tką z adnotacją w nagłówku GMP.  

 

Hodowcy chcący uczestniczyć we współzawodnictwie olimpijskim o mistrzostwo 

Polski „Derby” w lotach gołębi dwuletnich w 2021roku składają w dwóch 

egzemplarzach spis gołębi w ilości do 15 sztuk zaobrączkowanych obrączką 

rodową olimpijską „Derby”. 

  

Nieoddanie spisu w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę ze 

współzawodnictwa lotowego.                                                                                                                              

Przypadki losowe zarząd rozpatrzy indywidualnie. 

 

3. Do dnia 18.04.2021r. hodowcy (posiadający systemy ESK) przekażą spisy gołębi 

seniorów w formie elektronicznej (plik na karcie pamięci lub wysłany mailem) do 

rachmistrza oddziałowego. 
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4. Wykazy członków za I półrocze 2021 r. na dostarczonych formularzach zarządy 

sekcji prześlą do Sekretarza Oddziału w terminie do 16.04.2021r.  

 

5. Do dnia 18.04.2021r. skarbnicy sekcji dokonają wpłaty I raty zobowiązań wobec 

oddziału. Minimalna kwota wpłaty: 300,00 zł od członka. 

 

 

 

 

Za Zarząd Oddziału 

 

 

       Sekretarz     Prezes   Wiceprezes d.s organizacji lotów 

 

Waldemar Witczak   Jarosław Szczepaniak  Maciej Kabaciński 


