OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
przez Zarząd SITN PZN
Ja niżej podpisany/a – jako aktywny członek SITN PZN - niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
skuteczne wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, w tym korespondencji e-mail przez Zarząd
Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, niezależnie od
przedmiotu spraw objętych informacjami lub tekstowych. Niniejsza zgoda skuteczna jest do chwili pisemnego
(lub w drodze korespondencji e-mail) powiadomienia SITN PZN o jej odwołaniu.

Dane

imię i nazwisko
KD SITN (6 cyfr)
numer telefonu komórkowego
adres e-mail

_________________________________________________
Podpis własnoręczny

Uwagi:
1.

Oświadczenie należy przekazać do Biura SITN w Krakowie. W przypadku przesłania go w drodze korespondencji e-mail należy to
zrobić na adres statut2022@sitn.pl. W przypadku korespondencji listowej o chwili doręczenia decyduje data wpływu pisma do
Biura SITN, a nie data stempla pocztowego. W przypadku korespondencji e-mail o chwili doręczenia decyduje chwila zapisania
wiadomości e-mail na serwerze poczty przychodzącej SITN.

2.

W przypadku doręczenia osobistego lub listowego, formularz oświadczenia powinien zostać wypełniony i podpisany długopisem,
cienkopisem lub piórem.

W przypadku przesłania oświadczenia drogą e-mailową możliwe jest przesłanie skanu podpisanego oświadczenia lub poprzez zamieszczenie
oświadczenia w treści wiadomości e-mail wraz z podpisem i adresem e-mail wskazującym na właściwego nadawcę wiadomości e-mail

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na głosowanie
poza posiedzeniami Walnego Zebrania Członków SITN PZN
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
Ja niżej podpisany/a – jako aktywny członek SITN PZN - niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
przeprowadzanie głosowań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, niezależnie od przedmiotu spraw objętych głosowaniami, w tym
w przedmiocie spraw statutowych i zmian statutu, również poza posiedzeniami Walnego Zebrania Członków
SITN PZN z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym korespondencji e-mail lub
wiadomości tekstowych, niezależnie od warunków przeprowadzania głosowań w takiej formie, przyjętych przez
Zarząd SITN PZN, jeżeli termin na oddanie głosu będzie wynosił co najmniej 30 dni kalendarzowych od
opublikowania ogłoszenia o głosowaniu. Niniejsza zgoda skuteczna jest do chwili pisemnego (lub w drodze
korespondencji e-mail) powiadomienia SITN PZN o jej odwołaniu.

Czytelny podpis __________________________________________

Ja niżej podpisany/a – po wyrażeniu swej, powyższej zgody na głosowanie zmian statutu poza posiedzeniami
Walnego Zebrania Członków – po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd propozycjami zmian statutu
SITN PZN:

I.

zmiany par.13 Statutu poprzez dopisanie na końcu obecnej treści ustępu 4 tego paragrafu:
kolejnych dwu ustępów o treści:
5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się całościowo lub częściowo przy
wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość w czasie rzeczywistym.
6. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym poza
posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Oddaję głos:
ZA zmianą
Przeciw zmianie
Wstrzymuję się

II.

Zmiany par.31 ust.1 statutu o obecnej treści: “Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy
uprawnionych do głosowania” polegającej na usunięciu tej treści w całości i przyjęciu nowej treści:
“Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 4/5 głosów w obecności 1/5 uprawnionych do głosowania”.

Oddaję głos:

ZA zmianą
Przeciw zmianie
Wstrzymuję się

Dane

imię i nazwisko
KD SITN (6 cyfr)
numer telefonu komórkowego
adres e-mail

_________________________________________________
Data i podpis

Uwagi:
1.

Przy głosowaniu należy wyraźnie wskazać, jak się głosuje. Pozostawienie nieskreślonej więcej niż jednej opcji powoduje
nieważność głosu. Oryginalnie podpisany dokument oświadczenia należy zachować do otrzymania powiadomienia SITN
o zakończeniu głosowania bez uzyskania statutowej większości za zmianą lub o zarejestrowaniu zmian statutu przez sąd.

2.

Oświadczenie należy przekazać do Biura SITN w Krakowie. W przypadku przesłania go w drodze korespondencji e-mail należy to
zrobić na adres statut2022@sitn.pl . W przypadku korespondencji listowej o chwili doręczenia decyduje data wpływu pisma do
Biura SITN, a nie data stempla pocztowego. W przypadku korespondencji e-mail o chwili doręczenia decyduje chwila zapisania
wiadomości e-mail na serwerze poczty przychodzącej SITN.

W przypadku doręczenia osobistego lub listowego, formularz oświadczenia powinien zostać wypełniony i podpisany długopisem,
cienkopisem lub piórem. W przypadku przesłania oświadczenia drogą e-mailową możliwe jest przesłanie skanu podpisanego oświadczenia
lub poprzez zamieszczenie oświadczenia w treści wiadomości e-mail wraz z podpisem i adresem e-mail wskazującym na właściwego
nadawcę wiadomości e-mail.

