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16 MARZEC 2015 ROK

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
ŻYCZY ZARZĄD OT 27

1. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE WYBORCZE OT 27 –

przypominam że w dniu 22 marca 2015 roku godz. 10.00 odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze w Turku klub SP3KWA .
Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie oddziału oraz zostały
rozesłane do wszystkich członków.
2. SKŁADKI PZK – przypominam że należy opłacić składki PZK i

oddziałowe na rok 2015. Ostateczny termin opłacenia składek mija 31
marca 2015. Wysokość składek na rok 2015 nie uległa zmianie. Wykaz
aktualnie opłaconych składek jest dostępny na stronie OT 27 w dziale
SKŁADKI OT i PZK.
3. WASR ĆWICZENIA – w dniu 26 lutego br. odbyły

się ćwiczenia
ŚNIEZYCA 2015. Wszystkie informacje dotyczące tych ćwiczeń są
umieszczone na stronie http://wasr.pl/news.php

4. ROCZNE SPRAWOZDANIA KLUBÓW – do końca stycznia br.

wszystkie kluby działające na terenie OT 27 miały obowiązek złożenia
zgłoszenie do obsługi QSL na rok 2015 oraz informacje o klubie. Kluby
które nie dopełniły tego obowiązku to SP3KNI, SP3KWZ, SP3POW oraz
SP3ZIR. Brak tych dokumentów będzie brany pod uwagę przez Zarząd
przy rozpatrywaniu jakichkolwiek wniosków złożonych przez te kluby.
5. AKADEMIA OT 27 – w dniu 13 marca br. odbyła się pierwsza edycja z

cyklu akademia OT 27. Na spotkanie te przybyło ponad 30 kolegów
którzy wysłuchali kilku bardzo ciekawych prelekcji związanych z naszym
hobby. Kolejne spotkanie planowane jest w czerwcu na corocznym
spotkaniu członków i sympatyków OT 27. Dziękuję wszystkim którzy
zaangażowali się w te przedsięwzięcie.

6. STRONA INTERNETOWA OT 27 – w związku z rezygnacja

dotychczasowych administratorów strony OT 27 Jarka SP3AYA oraz
Pawła SQ3POS. Zarząd postanowił powierzyć tą funkcje Leszkowi
SP3LEM oraz przenieś cała naszą stronę na inny serwer.
7. KASIA SQ3TKA ZAKFALIFIKOWANA NA OBÓZ YOTA 2015 –

Kasia SQ3TKA została zakwalifikowana jako uczestniczka obozu YOTA
2015 który odbędzie się we Włoszech. Gratulujemy Kasi i życzymy
dalszych sukcesów w uprawianiu naszego hobby.
8. COROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OT 27-

w dniu 13 czerwca odbędzie się tradycyjne spotkanie członków i
sympatyków naszego oddziału. W tym roku spotkanie odbędzie się
ponownie w Czeszewie kolo Jarocina i organizatorami są koledzy z klubu
SP3PJA. Informacje na temat tego spotkania będą umieszczone na naszej
stronie oraz na stronie klubu SP3PJA http://sp3pja.blogspot.com/
9. SP DX CONTEST 2015 – w dniach 4 i 5 kwietnia odbędą się coroczne

zawody SP DX CONTEST .W roku 2014 oddział nasz zajął 6 miejsce we
współzawodnictwie OT. Pomimo że zawody te wypadają w okresie
świątecznym zachęcamy wszystkich naszych członków do licznego
udziału w tych zawodach. Regulamin zawodów na stronie
http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/reg/reg_sp.html
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