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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe pod Honorowym Patronatem Pana
Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które organizowane jest przez naszych członków z Bielska-Białej, w dniach 6–
9.11.2019 r. w hotelu „DĘBOWIEC” w BIELSKU-BIAŁEJ przy ul. Armii Krajowej 220, www.hoteldebowiec.pl
(GPS:N 49.47.09, E 19.01.14)

Temat wiodący Seminarium: „XXX lat Klubu Inżynierii
Ruchu – wzajemne bezpieczeństwo uczestników
ruchu"

Wystąpienia i prezentacje:
1.
2.
3.
4.
5.

„Wystąpienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego.
"Historia Klubu Inżynierii Ruchu – XXX lat minęło”.
"Czy poprawa bezpieczeństwa ruchu musi dużo kosztować" – Tomasz Wawrzonek KLIR.
„Udział KLIR w tworzeniu aktów prawnych" – Małgorzata Nesterowicz KLIR..
"Trochę o układzie drogowym Bielska-Białej" – Wojciech Waluś – dyrektor MZD Bielsko-Biała.

Warsztaty KLIR (bezpośrednio po przerwie obiadowej):
• bieżące problemy związane z wykorzystaniem przestrzeni pasa drogowego przez różnych
uczestników ruchu – urządzenia transportu osobistego (UTO),
• według zgłoszeń od uczestników seminarium,
Walne zebranie KLIR (dla czynnych Członków) – 07 (czwartek) godzina 17:oo
Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w hotelu
„Dębowiec” od dnia 06 listopada br. od godz. 1600.
Planowe zakończenie szkolenia 09 listopada ok. godz. 1100.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
• 500,-zł dla czynnych i byłych Członków KLIR oraz Sympatyków (którzy wzięli w przeszłości co
najmniej dwukrotnie udział w seminariach KLIR),
• 900,-zł - dla pozostałych uczestników

•

ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +200,-zł do w/w kwot (w kolejności wpłat tylko w
przypadku wolnych miejsc). Opłaty
Opłat gwarantują:: 3 noclegi w pokojach 2 (1) - osobowych,
wyżywienie (od kolacji 06.11 do śniadania 09.11 br.), materiały szkoleniowe (e-Biuletyn
(
KLIR).

Wpłaty za uczestnictwo - wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, 62-081 Przeźmierowo
ul. Leśna 40, 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie wpływu środków na
konto KLIR do dnia 18 października b.r. Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko
uczestnika oraz dane do rachunku.
rachunku
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału:: u Sekretarza S-KLIR
S
.
(Poniższe
sze zawiadomienie dotyczy tylko czynnych Członków S
S-KLIR)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU S-KLIR
S
Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Zarząd
Zarz d Stowarzyszenia KLIR zawiadamia, że zwołuje Walne Zebranie
członków KLIR w dniu 07 (czwar
czwartek)-11-2019 r. o godz. 17:oo (w czasie odbywającego
odbywaj
się

szkolenia w dniach 6-9 listopada br.) w hotelu „Dębowiec”” w Bielsku-Białej przy
ul. Armii Krajowej 220 – wymagane potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia u
sekretarza KLIR (forma: SMS / e-mail
e
/ list / telefon). (koszt uczestnictwa tylko w Walnym
Zebraniu – 50 zł) Pełnoprawne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest uwarunkowane uregulowaniem
wszystkich zaległych składek członkowskich najpóźniej przed pobraniem mandatów – najlepiej na konto
wskazane do wpłat za uczestnictwo..
uczestnictwo.

Porządek obrad:
1) Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
2) Sprawozdanie Prezesa S--KLIR.
3) Wolne głosy i wnioski.
Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Tomasz Wawrzonek
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