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Warszawa 26 kwietnia 2012 r.

KOMUNIKAT 12
1. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Ligi.
W związku ze zbyt małą liczbą członków Ligi (poniżej 1/5 stanu) obecnych na III
walnym zjeździe LPPL, zakwestionowana została
przez Prezydenta Miasta
prawomocność nowych zmian w naszym statucie, W związku z tym zarząd Ligi podjął
uchwałę o dalszym wykreśleniu następnej grupy członków od początku nie
płacących składek członkowskich, co ułatwi zgromadzenie quorum mogącego
prawomocnie dokonywać zmian w statucie.
Prosimy zatem, aby wszyscy pozostali członkowie wzięli udział w Nadzwyczajnym
Zjeździe LPPL, który odbędzie się w dniu 29 Maja 2013 r. o godzinie 10:00 w
budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku. Zebranie nie potrwa dłużej niż 45
min. a od frekwencji dużo zależy.
2. Organizacja Małego Pikniku Lotniczego.
W połowie maja na terenie Muzeum Techniki będzie miał miejsce jubileuszowy V
Mały Piknik Lotniczy dla naszych najmłodszych pod hasłem „Zostań Operatorem
Bezzałogowego Samolotu lub Śmigłowca”. W programie pokaz działania
profesjonalnej platformy wirnikowej, „Pierwszy Krok” sterowania małym zdalnie
sterowanym śmigłowcem. Warsztaty budowy prostych modeli latających oraz quiz
na tematy lotnictwa bezzałogowego i załogowego. Organizatorzy, Muzeum Techniki
i Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, zapraszają wszystkich chętnych, wstęp wolny.
2. Zgłoszeia na Pokazy Lotnicze w Radomiu.
LPPL otrzymała od Stowarzyszenia Lotników Polskich, z ich puli od Dowództwa Sił
Powietrznych, ok. 15 miejsc na pokazy lotnicze w Radomiu, w sierpniu b.r. Prosimy o
pilne przesyłanie zgłoszeń chętnych członków na domowy telefon Prezesa: 22 304
40 56 (wieczorem), najdalej do 20 maja b.r.
4. Zgłoszenia na kurs paralotniowy.
Liga organizuje po raz pierwszy podstawowy kurs paralotniowy w Gniewie.

Zgłoszenia członków najpóźniej do dnia 10 czerwca na ręce kogokolwiek z Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, z wniesieniem przedpłaty w wysokości 100 zł.
Dla kandydatów nie ma specjalnych wymogów zdrowotnych, wystarczy posiadanie
prawa jazdy lub odpowiednie zaświadczenie lekarza. Koszt kursu I-go stopnia wynosi
850 zł. Dla członków niezalegających ze składkami przewidziana jest zniżka.
Kurs II-go stopnia zorganizowany będzie w przyszłym roku. Kurs będzie miał miejsce
w Gniewie. Termin: koniec czerwca - początek lipca, czas trwania: 1 tydzień.
5. Organizacja regularnych zebrań członków Ligi.
Zobowiązuje się członków Ligi do udziału w zebraniach członkowskich, które będą
miały miejsce w każdą III-cią sobotę miesięcy: marca, czerwca, września i grudnia.
Zebrania będą odbywać się w Muzeum Techniki PKiN po zakończeniu seminarium
Historyków Lotnictwa o godz. 10:15 (1 ~ 2h.) na które Członkowie LPPL są również
zaproszeni i mile widziani.

Pozdrawiamy!
Sekretarz Ligi
Adam Dziubiński

Prezes Ligi
Andrzej Rudiuk.

Przypominamy numer konta w banku „Crédit Agricole”: 07 1940 1076 3090 5087 0000 0000.
Składki wynoszą odpowiednio: członkowie zwyczajni – 72.- zł. /rok, członkowie młodzieżowi (do 18
lat lub uczący się) – 36.- zł. / rok i członkowie wspierający - 300. zł / rok.

