Bracia mili,
nazbierało się kilka spraw wymagających przedstawienia na ogólnym forum
Bractwa:
1. Sprawa Partu za rok 2018 – Part powinien być opłacony do końca
bieżącego roku w wysokości 100 zł za cały rok. Opłata ta powinna być
wniesiona przelewem na konto:

Bractwo Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich
Ul. Nagodziców 8/11

03-188 Warszawa

Nr Rachunku : 56 1140 2004 0000 3902 7757 9061
Tytuł wpłaty:
Part (Składka) za rok 2018 ;
Imię (Imiona), Nazwisko (Nazwiska), Brata (Braci),
oraz # Cyfra Brata (Cyfry Braci)
Nie będzie przyjmowana jakakolwiek gotówka oraz nie dokonanie wpłaty
do dnia 31.12.2018 roku będzie skutkowało zmianą statusu Brata na
„Nieuprawniony” czyli pozbawieniem go prawa głosu. Part (Składkę) za
rok 2019 można opłacać w podobny sposób po 1:01:2019 – nie
wcześniej.
2. Sprawa wiosennego Zafarrancho Mesy Kaprów Polskich: Zafarrancho
wiosenne odbędzie się w Pucku w dniach 30 do 31.03.2019 r.
Ramowy program:
A. Przyjazd ( Sobota 30.03)
14:00 do 15:00
B. Opłata pokoju i odebranie kluczy
15:00 do 15:30
C. Czas wolny (ew. obiad na mieście indywidualnie) 15:30 do 17:00
D. Zafarrancho
17:00 do 24:00
E. Śniadanie (Niedziela 31.03.2019)
08:00 do 10:00
F. Pożegnania i wyjazd do domów
10:00 do 11:00
Koszty są w tej chwili kalkulowane i zostaną podane do wiadomości do
końca bieżącego roku. Zarówno koszty samego Zafarrancho jak i koszty
wynajęcia pokoju opłacane indywidualnie przy odbiorze kluczy po
przyjeździe. W czasie od 17:00 do 24:00 Braci obowiązują stroje bojowe.
Na terenie pomieszczeń obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Sprawa używania strony Bractwa – Proszę o nie używanie od dnia
1.01.2019 innych metod porozumiewania się elektronicznego jak tylko i
wyłącznie porozumiewania się ze strony Bractwa w Portalu
komunikacyjnym dostępnym po zalogowaniu się do obszaru chronionego
hasłem, czyli w Zakładce „Dla Braci”.
A. przy jakichkolwiek kłopotach napotkanych podczas używania strony
proszę o natychmiastową wiadomość – pomogę indywidualnie
najszybciej jak to możliwe.
B. Wszystkich Braci i Jungów proszę o wejście do zakładki „Moje
Konto” i wprowadzenie tam swojego zdjęcia oraz wpisania krótkiej
charakterystyki swojej żeglarskiej drogi życiowej oraz wstawienie
tła dla informacji w tej zakładce.
C. Wszystkich Braci i Jungów których zdjęcia w kapeluszu Bractwa nie
znajdują się w Musteroli Zdjęciowej proszę o przysłanie takiego
zdjęcia do mnie w załączniku wiadomości w ramach Portalu
komunikacyjnego w formacie Jpg.

W przypadku kiedy zapomnisz co wyżej przeczytałeś możesz zawsze prosto do
tego wrócić wchodząc do zakładki „Aktualności”!!! OOORRRRZZZZZAAAAAA
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