Zasady przyznawania bonu noclegowego
Wykonując uchwałę Walnego Zebrania zobowiązującą Zarząd SKPB Katowice oraz Radę
Chaty na Zagroniu do ustalenia systemu gratyfikacji dla osób pracujących na rzecz Koła, baz i
chaty w ciągu roku, na wspólnym zebraniu Zarządu OM, Zarządu SKPB z udziałem Rady Chaty
na Zagroniu przyjęto niniejsze „Zasady przyznawania bonu noclegowego”.
1. W celu doraźnego nagradzania osób pracujących na rzecz Koła, a szczególnie na rzecz
baz namiotowych prowadzonych przez SKPB i Chaty na Zagroniu, ustanawia się bon
noclegowy.
2. Bon noclegowy uprawnia jego posiadacza do jednego darmowego noclegu we
wszystkich obiektach noclegowych prowadzonych przez SKPB Katowice. Darmowego
noclegu udziela się wyłącznie po przekazaniu bonu bazowemu lub chatkowemu,
który winien fakt udzielenia darmowego noclegu odnotować w raporcie kasowym, a z
otrzymanych od nocujących bonów rozliczyć się po zakończeniu bazowania lub
chatkowania.
3. Bony noclegowe są bonami na okaziciela i mogą być przekazywane innym osobom.
4. Bony noclegowe winny być numerowane, posiadać odcisk pieczątki OM PTTK w
Katowicach, oraz wpisany termin ważności. Bon jest ważny do 31 sierpnia
następnego roku od roku wystawienia go. Wzór bonu noclegowego określa załącznik
do niniejszych Zasad.
5. Bonami noclegowymi dysponują:
- szefowie baz namiotowych,
- Rada Chaty na Zagroniu,
- Zarząd SKPB.
6. Bony przydzielane są na wniosek (pisemny, ustny, telefoniczny, mailowy itp.)
bazowego skierowany do opiekuna bazy lub chatkowego do Rady Chaty.
Bazowy lub chatkowy wnioskując do opiekuna bazy lub do rady chatki o wyróżnienie
jakiejś osoby bonem powinien określić:
- kto ma być nagrodzony bonem,
- za jaką pracę,
- ile czasu tę pracę wykonywał.
O przyznaniu bonu i ich ilości dla poszczególnych osób decydują opiekunowie baz lub
Rada Chaty na Zagroniu, którzy mogą przydzielać też bony z pominięciem wniosku.
7. Zaleca się, by przyjmować zasadę nagradzania bonem noclegowym w sposób:
- jeden nocleg gratis za dwa dni bazowania lub chatkowania,
- jeden nocleg gratis za jeden dzień pracy na rzecz bazy lub Chaty.
Zarząd SKPB może przyznać osobom spoza Zarządu bony noclegowe za wykonanie
szczególnie istotnych dla funkcjonowania Koła czynności organizacyjnych.

Załącznik do „Zasad przyznawania bonu noclegowego”

