SECOIN Valparaíso, Chile, 5 października 2018 r
RAPORT NR 02/2018
Drodzy Bracia,
Tortuga Post: Ostatni TTP95 został wysłany do 2640 zarejestrowanych e-maili, 7 zostało
odrzuconych 7 bo mail-box był przepełniony a 21 wróciło bo te adresy nie istnieją…
TTP dociera tylko do Braci z zarejestrowanymi i ważnymi wiadomościami e-mail na liście
BOCLIST.
Ostatecznym terminem otrzymania informacji do następnego TTP96 jest 1 grudnia.
Mamy już artykuły z Francji (Tahiti), Belgii i Nowej Zelandii.
Rada Kapitanów Krajowych: (ACN): Przypominamy, że ACN ustalił ostateczny termin
do grudnia 2018 r. aby Mesy „zaginione we mgle” i te ze słabą komunikacją poinformowały
SECOIN’a o swojej miesięcznej pracy, ćwiczeniach, wydarzeniach itd. W przeciwnym razie
będziemy zmuszeni przenieść te Mesy do niższej klasy - jak wskazano w Directory.
BOCLIST: Sugerujemy, aby Wasze Bractwo przygotowywało tabele znanych już
informacji z poprawnymi i zaktualizowanymi spisami Aktywnych i Honorowych Braci:
Kraj – Imię i Nazwisko - Mesa - Cyfra - Email - Adres - Telefon
(Uwaga: Powyższa lista może zostać zwiększona w zależności od tego, co każde z Bractw
ma do dyspozycji w celu kontroli i / lub statystyk).
(Uwaga KK MKP: W odpowiedzi z Polski: pocztowego adresu zamieszkania i numeru
telefonu nie będziemy powszechnie udostępniać – z powodu obowiązującego nas RODO.
Natomiast podajemy pseudonim (ksywę) – jeżeli jest znana. JK#2).
WEB: Gdy następują zmiany i uzupełnienia - prosimy o informacje aby aktualizować
dane w sieci internetowej:
1 – przyjęcie Brata do Bractwa czyli nowy wpis z cyfrą, adresem mailowym itd.
2 – Wyruszenie Brata w rejs na Morze Wieczności wraz z jego krótką biografia oraz - jeśli
uznano za celowe – doniesienie w Waszych informacjach do Tortuga Post,
DIRECTORY (Książka adresowa Bractwa) - celem aktualizacji proszę informować o :
1 – Zmianach lub nowych wyborach na stanowiska: Kapitana Krajowego, Vigii i Skryby.
2 - Wyróżnieniach, takich jak GentilHombre del Mar (GHM), Za Zasługę, (Nagroda Chwały
Mórz w PL) itp.
3 - Powstanie lub Zatonięcie (zniknięcie) jakiegoś Statku – to znaczy Mesy.
WORLD BOCLIST, informacje dostarczane przez system:
Do tej pory mamy: 3233 Braci Aktywnych. 7 Braci Założycieli, 527 ltórzy z własnej woli
zeszli na ląd, 319 na Morzu Wieczności, 7 wyrzuconych na pożarcie rekinom (thrown to
Sharks), 7 z przymusowym zejściem na ląd, 36 Braci Honorowych.
Nasze Bractwo jest obecne w: 25 krajach (Sektor A i B). Razem mamy 170 Mes (Statków)
aktywnych oraz 10 Mes zagubionych we mgle
Liczby te są z dnia 5 października 2018. Przypominam o obowiązku podania nowych i
zaktualizowanych list – musterroli na dzień 31 grudnia 2018 r. Mamy nadzieję otrzymać
dokładniejsze dane do połowy stycznia 2019 r.
Ooorzaaaa !!!!
Braterski uścisk dla wszystkich
Mario-TBC-Cerpa SECOIN i redaktor The Tortuga Post

