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Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZPC

W imieniu Zarządu Polskiego Łwiązku Podnoszenia Ciężarów/ zapraszam na:
Sprawozdawczy Krajowy Ąazd Delegatów PZPC, który odbędzie się w dniu 1O.L2,2OżO roku
w Sali konferencyjnej PKO| w Warszawie w pierwszym terminie o godz. 11:00. Ustala się
jednocześnie, drugitermin Zjazdu tego samego dnia o godz. 11:30.

Jednocześnie informuję, że w przypadku niemożnościodbycia Krajowego Ąazdu
Delegatów PZPC w sposób tradycyjny, z powodu dynamicznie rozwijającej się epidemii

cOVlD-lg, Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w trybie online przy wykorzystaniu
systemu [Vlicrosoft Teams. Przeprowadzenie obrad odbędzie się z zapewnieniem:

1) transmisji obrad posiedzenia

2| dwustronnej

w czasie rzeczywistym;

komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat będzie miał

mozliwośćwypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiścieprawa głosu przed lub w toku obrad Krajowego Ąazdu
Delegatów.

W sytuacji koniecznościprzeprowadzenia Krajowego Ąazdu Delegatów w formie
elektronicznej - szczegóły techniczne dotyczące udziału i głosowania podczas
Sprawozdawczego Krajowego Ąazdu Delegatów w formie online zostaną udostępnione na
stronie internetowej PZPC

Przedmiotem Ąazdu będzie rozpatrzenie sprawozdania larządu PZPC z działalnoŚci
PZPC za żOI9 r. i sprawozdania finansowego P7PC za 2O19 r. zbadanego przez biegłego
rewidenta,
Biuro PZPC przekazuje w załączeniu do zaproszenia naĄazd następujące dokumenty:

1. Porządek obrad Zjazdu,

2. Projekt Regulaminu obrad Zjazdu,
3. Bilans i sprawozdanie finansowe za rok2OL9,
4. Sprawozdanie Zarządu z działalnościPZPC za2OL9 rok.
5. Uchwałę Nr237lżO2OZarząduPŁPCz dnia 06.1]..ż020o zwołaniu Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego Delegatów
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Jednocześnie uprzejmie informujemy, że materiały na Sprawozdawczy Krajowy Zjazd

Delegatów PZPC będą dostępne na stronie internetowej PZPC: www.pzpc.p| w zakładce:
Strefa Związku,

o

potwierdzenie udziału w Ąeździe e-mailem na adres biuro@pzpc.pl,
telefonicznie 2ż834-1,I-42 lub pisemnie na adres PZPC ul. Marymoncka 34, 01_-813
Prosimy

Warszawa do dnia 30.LL.2O2O r.
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów zabezpieczy delegatom materiały zjazdowe oraz

wyżywienie. Koszty przyjazdu pokrywają Kluby Sportowe, OZPC lub osoby zaproszone na
7jazd,
Z uwagi na ważnośćomawianych

spraw, uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem,
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