STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA
im. Profesora Zbigniewa Religi
Organizacja Pożytku Publicznego

Warszawa 04/05/2018

Do Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca
na podstawie § 19 i 20 statutu STS zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia
Termin zebrania: sobota, 16 czerwca 2018 r. godz.14:30 w I terminie
i 14:45 II terminie.
Miejsce: Ośrodek Wczasowy DRESSO ‐ 97‐330 Sulejów
Program zebrania:

1. Powitanie uczestników i informacja dotycząca celu zebrania
2. Powołanie Przewodniczącego zebrania, zastępcy i sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
5. Orzeczenie Komisji Mandatowej dot. prawomocności zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności za rok 2017
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
8. Dyskusja, przedstawienie zamierzeń i celów STS na kolejny okres sprawozdawczy.
9. Głosowanie i podjęcie uchwał
10. Odczytanie sprawozdań z Walnego Zebrania
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Sekretarz STS Maria Tabaczyńska

Program Spotkania Integracyjnego
Termin 15 – 17.06.2018 r
Zakwaterowanie w pawilonie wczasowym pokoje 2 osobowe – pokoje i sala TV
Piątek
Biesiada grillowa od 18.00 do 22.30 (muzyka mechaniczna, karaoke)

bigos

karczek , filet z kurczaka , kiełbaski

sałatka , surówki , smalec domowy , ogórek kiszony

kawa, herbata , woda
Sobota
Śniadanie 
zupa mleczna , żurek z jajkiem

ser żółty , serek homogenizowany , parówki , wędlina , pomidor, ogórek , kawa,
herbata
Bufet kawowy na zebrania

kawa, herbata , woda , sok , ciasto , ciasteczka
Obiad

pomidorowa z makaronem

brizol schabowy , ziemniaki , surówki , kompot , ciasto , kawa
Bankiet od 18.00 (muzyka mechaniczna, karaoke)

zupa – krem z brokułów

de volay , ryż z warzywami , surówki

barszczyk czerwony z krokietami

półmiski wędlin , półmiski mięsne schab ze śliwka , karczek pieczony rolady ) ,
śledź w oleju , galaretka drobiowa , sałatka

pomidor, ogórek

kawa, herbata , woda , sok
Niedziela
Śniadanie

barszcz biały , zupa mleczna , kakao

jajo , ser żółty , twarożek , wędlina , pomidor, ogórek , kawa, herbata
wycieczka do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - Bełchatów oraz na Górę Kamieńsk.
Zapisy Hanna Jesinowska 501-788-739
Obiad



rosół z makaronem
udko pieczone, ziemniaki , surówka , kompot , ciasto , kawa

Wpłat należy dokonać na konto Koła-Warszawa



nr konta PKO Bank Polski 54 1020 1097 0000 7002 0116 7278
tytułem: walny zjazd 2018
w wyjątkowych przypadkach będzie można dokonać wpłaty na miejscu.
Koszt obliczony przez właściciela Ośrodka 280,00zł / os
Odpłatność Członków po transplantacji 140,00 zł
Odpłatność Członków nie będących po transplantacji 180,00 zł
Pozostali uczestnicy, odpłatność pełna.

Zarząd Główny
Ul. Niemodlińska 33 /p313
04-635 Warszawa
Tel. 22 812 78 95 :: 603629699
www.sts-zg.pl
Email:zarzadglownysts@ikard.pl :: zg@sts-zg.pl

KRS 0000069411
NIP 6921140012
REGON 390007416
KONTO: 57 1240 4849 1111 0000 5344 6314

Jarosław Cyrynger – Prezes
softer@softer.waw.pl

Grażyna Jerzak Wodzyńska – Wiceprezes
Wojciech Kaźminski - Skarbnik

