Warszawa, 17.03.2020

Trenerzy MWZPS

Komisja Wyborcza w składzie:
•

Dariusz Piersa – Przewodniczący

•

Dorota Papuda – członek Komisji

•

Marek Rybak – członek Komisji

działając w oparciu o Regulamin wyboru Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZPS, który stanowi
załącznik do niniejszego komunikatu, zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Trenerów
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej na dzień 14 kwietnia 2020 na godz. 20.00
(I termin) w sali konferencyjnej przy ul. Grażyny 13/15 II piętro. W przypadku braku quorum Zebranie
zwołane zostanie na dzień 14 kwietnia 2020 na godz. 20.30 w tym samym miejscu (II termin).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, po uzyskaniu decyzji PZPS oraz MWZPS o ewentualnej
zmianie terminów Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PZPS oraz Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego MWZPS, powyższy termin może ulec zmianie o czym zostaną Państwo
niezwłocznie poinformowani.

Kandydat na Przewodniczącego Wydziału Trenerskiego może być zgłoszony przez:
•

Prezesa Zarządu MWZPS

•

minimum 30 trenerów MWZPS

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Wydziału Trenesrskiego MWZPS należy
dokonać w formie pisemnej, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres biura MWZPS w terminie
do 7 kwietnia 2020 roku włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę kandydata na udział w wyborach oraz listę osób
popierających kandydaturę z oryginalnymi podpisami. W przypadku zgłoszenia Kandydata na

Przewodniczącego Wydziału Trenerskiego przez Prezesa Zarządu MWZPS jest wymagana jedynie
pisemna zgoda Kandydata na udział w wyborach.

Zgodnie z uchwałą Zarządu MWZPS z dnia 13 marca 2020 ww. dokumenty mogą zostać dostarczone
drogą mailową (skan zgody na kandydowanie; wiadomości e-mail z poparciem danego kandydata o
treści “Popieram kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Wydziału Trenerskiego imię I
nazwisko kandydata” wysłanej z adresu e-mail znajdującego się w systemie OSEKiZ.

Za weryfikację dokumentów i umieszczenie kandydata na liście wyborczej odpowiada Komisja
Wyborcza powołana przez Prezesa. W przypadku braku kompletu dokumentów zgłoszeniowych
kandydat nie zostanie umieszczony na liście wyborczej. Po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów
Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, która zostanie bezzwłocznie opublikowana na aktualnej
stronie internetowej Związku.

Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Rada Trenerów MWZPS.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Piersa

