
 

Vážení členovia SAWS, milí priatelia. 

Som veľmi rád, že sa začiatkom marca otvorila registrácia DOT 2020, ktorú budeme 

tohto roku realizovať na Domaniži. Organizačné prípravy začali už v septembri 2019 a ja 

verím, že objem prác, ktoré je potrebné vykonať pre DOT vrátane Summer Range 2020, kde 

budeme dolaďovať formu pred DOT. Verím, že aktuálne rušenie športových podujatí bude  

už v lete bezpredmetné. 

V rámci príprav na DOT je potrebné nielen brigádnickú činnosť smerovanú na strelnicu ale aj 

administratívu a ostatné organizačne činnosti. Práve tu je priestor pre všetkých členov SAWS 

aby svojou prácou pomohli  k úspešnému smerovaniu SAWS a zdarnému priebehu DOT 

2020. Na takúto činnosť je však potrebné mať nielen entuziazmus ale aj finančné 

prostriedky, keďže už aktuálne uhrádzame zálohové faktúry k jednotlivým položkám DOT 

2020 a SR 2020. Registrácia na SR 2020 začne po 15.3.2020. 

Preto s  ohľadom na vyššie uvedené Vás  žiadam o nasledovné: 

1. Členské poplatky za rok 2020 uhradiť priamo na účet SAWS a to do 31.03.2020. 

2. Pokladník SAWS už nebude vyberať členské poplatky po tomto termíne priamo 

hotovosť s výnimkou prípadov, ktoré budú vopred ohlásené prezidentovi SAWS.  

3. V prípade, že po 31.03.2020 nebude pokladník SAWS evidovať uhradenie členského 

na účte SAWS bude tento  člen SAWS na  klubovej súťaži (Memoriál JH 18.04.20) 

mať  štartovné 25 € ako nečlen SAWS a to až do  uhradenia členského poplatku na 

účet SAWS za rok 2020. 

Dôvodom je nárast bankových poplatkov spojených s vkladom hotovosti na účet, 

čím prichádza SAWS zbytočne o finančné prostriedky.  

 

4. Ak však člen SAWS nedisponuje Euro účtom (CZ/PL) je možné členský poplatok dať 

priamo pokladníkovi SAWS počas brigády 13-15.03.2020 alebo v inom termíne po 

dohovore. 

5. Na našej stránke je už dostupné tlačivo pre 2% dane, ktoré môžete venovať 

rovnako ako minulý rok SAWS.  

 

 

V prípade Vašich  otázok s vyššie uvedenému mi prosím zavolajte. 

                                                                                                      

Bambino 


