
Posiedzenie Zarządu SBS konferencja internetowa 20.07.2018 

Protokół z Posiedzenia Zarządu Sekcji Bowlingu Sportowego 

Posiedzenie zarządu Sekcji Bowlingu Sportowego w składzie: 

1. Tomasz Janicki - obecny 

2. Joanna Merklejn - obecny 

3. Paweł Wierzbowski - obecny 

4. Adam Martin - obecny 

W dniu 20.07.2018 zebrał się zarząd SBS, którego celem było ustalenie budżetu na dofinansowania 

Kadry oraz statutowe wydatki na nadchodzący sezon. Zarząd ustalił maksymalną kwotę 

dofinansowania reprezentanta na wyjazd na zawody rangi mistrzowskiej na poziomie: 

a) Zawody Mistrzowskie odbywające się na terenie Europy – kwota 5000 zł. 

b)  Zawody Mistrzowskie odbywające się poza terenem Europy – kwota 6000 zł. 

Dofinansowanie dotyczy reprezentantów Polski, którzy otrzymali powołania od zarządu SBS do startu 

w zawodach Mistrzowskich.  

Odstępstwem od powyższego są Mistrzostwa Świata Juniorów do 21 lat rozgrywane na przełomie 

lipca i sierpnia tegoż roku.  Powodem zmian są zaniedbania w przygotowaniach przez poprzedniego 

Przewodniczącego SBS. Obecny zarząd na organizację wyjazdu i wszelkich związanych z nim spraw 

miał bardzo ograniczony czas. W wyniku poczynionych starań udało się doprowadzić do możliwości 

wysłania zawodników na wyżej wymienione zawody lecz kwota dofinansowania w przeliczeniu na 

jednego zawodnika znacznie przewyższa zakładaną i okazała się rekordową w historii Polskiego 

Bowlingu. Kwota dofinansowania wyszła w tym przypadku na 10527 zł . 

 Na powyższą kwotę składa się: 

1. Opłata za wpisowe do zawodów – 1113 zł 

2. Opłata za hotel – 3262 zł 

3. Opłata za bilet lotniczy – 4870 zł 

4. Opłata za bagaż – 370 zł 

5. Oplata za ubezpieczenie – 138 zł 

6. Opłata za koszulki Reprezentacyjne – 150 zł 

7. Pokrycie kosztów uzyskania wizy do USA – 624 zł 

W przypadku gdy kwota wyjazdu przewyższa dofinansowanie od związku, różnicę w całości dopłaca 

powołany reprezentant dobrowolnie. Jeżeli zawodnik bądź zawodniczka nie zgadza się na dopłatę 

może zrezygnować ze startu w zawodach. Rezygnacja nastąpić może zanim podjęte zostaną 

zobowiązania finansowe Związku wobec organizatora lub innych instancji. W przeciwnym razie 

zawodnik pokrywa koszty zobowiązań. 

Zarząd SBS, poprzez przygotowanie odpowiednich regulaminów i zasad powoływania Kadry na 

zawody mistrzowskie, będzie się starał aby nie doszło więcej do podobnych przypadków. 

Zaoszczędzone w ten sposób finanse będzie można spożytkować na inne statutowe wydatki Sekcji.  

 

Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego 


