
KALENDARZ 2021 

MARZEC 

10,03,21r Rachunek wyników i bilans za okres 01.01.20r-31.12.20r potwierdzone przez prezesa oraz skarbnika Oddziału  -data 

graniczna  wpłynięcia  do   prezesa ds. finansowych okręgu. 

20,03,21r  Protokoły z Walnych zebrań delegatów oddziałów-  data graniczna  wpłynięcia dokumentu   do sekretariatu okręgu 

aledela@wp.pl. Przesłanie do zarządu głównego zapotrzebowania na obrączki na rok 2022 potwierdzone przez 

prezesa oraz prezesa ds. finansowych. 

KWIECIEŃ 

01,04,21r Dostarczenie spisów gołębi dorosłych na rok 2021 do  rachmistrzów  oddziałowych +  plany lotów podpisanych przez 

prezesa oraz sekretarza oddziałów. 

15,04,21r Dostarczenie spisów gołębi dorosłych na rok 2021r  oraz plany lotów podpisanych przez prezesa oraz sekretarza do  

sekretariatu okręgu oraz rachmistrza okręgowego. 

Spisy gołębi derby  oddziału “ DODATKOWY SPIS” 15sztuk 

23.04.21r Data graniczna przesłania  elektronicznych spisów gołębi dorosłych oraz derby wraz z planem lotów do zarządu 

głównego. Odpowiedzialny rachmistrz okręgowy. 

Maj 

01,05,21r  Opłacenie składki statutowej             20zł od  członka rozliczenie oddziału z okręgiem 
 Opłacenie składki administracyjnej  25zł od  członka rozliczenie oddziału z okręgiem 

 Odpowiedzialny prezes ds finansowych oddziału oraz okręgu( transakcja bezgotówkowa poprzez konta oddziałów i 

okręgu). 

 

15,05,21r 
Przesłanie wykazu  członków za I półrocze potwierdzone  przez prezesa oraz sekretarza oddziału. Data graniczna  

wpłynięcia dokumentu do sekretariatu Okręgu. Wersja elektroniczna na adres aledela@wp.pl. 
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Czerwiec 
17,06,21r Zgłoszenie gołębi na lot Bruksela  do prezesów d/s. lotowych oddziału 

23,06,21r Zgłoszenie gołębi na lot Bruksela  do prezesa d/s. lotowych okręgu 

Lipiec 
01,07,21r  Rozliczenie finansowe za obrączki na rok 2022. 0,66gr. za sztukę pomiędzy oddziałami a okręgiem.  

Odpowiedzialni prezesi d/s finansowych oddziałów oraz prezes ds. finansowych okręgu (wpłata na konto). 

19,07,21r Zdanie spisów gołębi młodych  do rachmistrzów oddziałowych wraz z planem lotów. W wersji elektronicznej. 

Sierpień 
01,08,21r Zdanie spisów gołębi młodych do rachmistrza okręgowego wraz z planem lotów. Odpowiedzialny rachmistrz 

oddziału 

04,08,21r Przesłanie  spisów gołębi młodych do zarządu głównego wraz z planem lotów w wersji elektronicznej. 

Odpowiedzialny rachmistrz okręgowy. 

Wrzesień 
07,09,21r Wysyłka wykazu członków za II półrocze potwierdzone  przez prezesa oraz sekretarz oddziału do  sekretariatu 

okręgu aledela@wp.pl 

12,09,21r Zgłoszenie gołębi młodych na prestiżowy lot okręgowy powyżej 500 km do prezesa d/s. lotowych okręgu. 

26,09,21 Weryfikacja wyników w okręgu Białystok w miejscowości Popowo. 

Grudzień 
04,05,06,12,

2021r 
Wystawa gołębi . Organizator wystawy oddział Białystok 012 .Zamówienie na obrączki na rok 2022r w wersji 

papierowej potwierdzona przez sekretarza lub prezesa d/s. lotowych bądź prezesa ds. finansowych oddziałów. 

06,12,21r Zebranie zarządu okręgu wraz z prezesami oddziałów . Ustalenie lotów okręgowych na rok 2022r 

 

 

Legenda : Przedstawione terminy mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację pandemiczną występującą w  kraju. 


