Skala oceny aktywności członków klubu
Rodzaj aktywności

Pkt

Ilość
punktów

Uwagi

Aktywny udział w :

U
C
Z
E
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zebraniu statutowym
imprezie kwalifikowanej (nurkowanie, rejs)
imprezie sportowo-szkoleniowej (turyst.)
imprezie okolicznościowej
imprezie. turystycznej – zewnętrznej, basenie
rejsie ponad 3 dni – za każdy dzień
obozie - za każdy dzień nurkowy
obozie bez nurkowań – za dzień
udział w zawodach zewnętrznych

Organizacja imprezy :

6
6
3
1
2
3
5
1
10
.

np.: walne zgromadzenie
np.: spływ, wyprawa (KdK>5zł)
np.: bieg przełajowy, narty
np.: andrzejki
np.: spływ Krutynią (KdK>5zł),
nurkowanie min. 15 min.

Jedna osoba

(zebranie KdK >5zł)

(z wykonaniem sprawozdania)

T
N
I
C
T
W
O

min. 4-ch uczestników
min. 8-miu uczestników
min. 4-ch uczestników
min. 8 uczestników (3/4)
min. 10 uczestników

1.
2.
3.
4.
5.

kwalifikowanej (nurkowanie, rejs, spływ, statutowa)
kwalifikowanej (nurkowanie, rejs, spływ, statutowa)
sportowo – szkoleniowej (turystycznej)
okolicznościowej
obozu ( imprezy dzienne rozliczane są dodatkowo)

15
20
10
6
90

6.
7.
8.
9.

szkolenia wewnętrznego
wykładu ze szkolenia ABC + wstęp P1 za szt.
przygotowanie poczęstunku na imprezę
za każde 10 zł kwoty dla klubu

15
2
10
1

sprawność klub. z egzaminem

30
15
10
15
10
5

np.:P1,P2,żeglarz…
np.: PL1, PN1, PJ1…
np.: nurek ABC, …

5
20
10
20
30
5
5
20
20
10
20
5
3
20
50

za godzinę

(w tym sprzęt, obsługa sprężarki)

(dla wszystkich uczestników)

Podwyższenie kwalifikacji :
1. podwyższenie kwalifikacji - licencjonowane
2. ukończenie kursu CMAS
3. uzyskanie specjalności klubowej
4. ustanowienie rekordu klubu
5. zwycięstwo w zawodach
6. zwycięstwo w zawodach klubowych
Ilość naliczonych punktów za uczestnictwo,
organizację i sprawność, kwalifikacje, zawody nie
może być niższa niż wysokość KdK z danej imprezy.

zewnętrznych,
(dalsze pozycje: 3p, 2p)

Prace dla klubu :
P
R
A
C
A

1. czyn społeczny
2. użyczenie sprzętu
3. przyjęcie sprawozdania KR przez WZ
4. sprawozdanie TKK – wypełnienie
5. sprawozdanie roczne, opisowe - sporządzenie
6. wykon. sprawozdania z imprezy ze zdjęciami
7. wypisanie legitymacji, wypełnienie książeczki
8. wyk. rocznego zestawienia czasu nurkowań
9. prowadzenie rejestru finansowego (+ składki)
10. sprawozdanie finansowe
11. konserwacja sprzętu klubowego
12. wydanie sprzętu z magazynu
13. wypisanie dyplomu
14. zawiezienie składek do RO i odbiór znaczków
15. prowadzenie strony internetowej (filmy, zdj, )
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za sztukę /rok (wart.sprz.min.200 zł)

na każdego czł. KR
z dostarczeniem do ZO
z wyliczeniem aktywności
, (jeśli nie wykonał organizator)

za 1 szt.
tabela dla wszystkich członków

rocznie
za sztukę,
za sztukę ,
za sztukę
z zebraniem składek
(filmy, zdjęcia, dokumenty)

