Załącznik nr 1 - Ramowy scenariusz głosowań
Zestawienie głosowań:
I – Targi Kielce 19.10.2022
1. W WZD weźmie udział maksymalnie 200 osób.
2. Liczba głosowań jawnych: ok. 40 jeśli pojedynczo w przypadku komisji lub 9 jeśli na składy
komisji głosowania odbędą się przez aklamację
2.1. wybór przewodniczącego WZD
2.2. wybór zastępcy przewodniczącego WZD
2.3. wybór sekretarza WZD
2.4. wybór protokolantów (2 osoby)
2.5. przyjęcie porządku i regulaminu obrad WZD
2.6. wybór Komisji Uchwał i Wniosków (5 osób)
2.7. wybór Komisji Skrutacyjnej (5 osób)
2.8. wybór Komisji Wyborczej (18 osób – tyle ile jest oddziałów)
2.9. udzielenie absolutorium
3. Liczba głosowań tajnych: ok. 30 głosowań
3.1. wybór Prezesa Zarządu Głównego
3.2. wybór Zarządu Głównego (15 osób)
3.3. wybór Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
3.4. wybór Sądu Koleżeńskiego (5 osób)
3.5. nadanie członkostwa honorowego (??)

Wyposażenie techniczne Zamawiającego (sala Beta Gamma) :
- system nagłośnienia,
- ekrany i TV, projektor,
- sieć wifi oraz sieć kablowa,
- dostęp do internetu
Po stronie Wykonawcy :
- system do głosowania wraz z odpowiednią ilością terminali,
- osoba(y) do obsługi systemu głosowania,
- sprawna prezentacja graficzna na ekranie wyników głosowania.
- zabezpieczenie własnych AP oraz routera LTE na wypadek awarii

II Hotel Sarmata Sandomierz 20 - 22.10.2022
1. W WZD Towarzystwa weźmie udział maksymalnie 60 osób.
2. Liczba głosowań jawnych: ok. 40

2.1 Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
2.2 wybór przewodniczącego WZD
2.3 wybór sekretarza WZD
2.4przyjęcie regulaminu wyborów do władz Towarzystwa
2.5.wybór Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby)

2.4 wybór Komisji Mandatowej3 osób)
2.5 wybór Komisji Wyborczej (3 osób)
2.6 Wybór komisji Statutowej( 2osoby)
2.7 udzielenie absolutorium dla głównego Zarządu
2.8 Głosowanie nad projektami uchwał WZD
3 Liczba głosowań tajnych: ok. 30 głosowań
3.1 wybór Prezesa Zarządu- 1 osoba
3.2 wybór Zarządu Głównego- (9 osób)
3.3 wybór Głównej Komisji Rewizyjnej- (5 osób)
3.4 nadanie członkostwa honorowego (??)
4 Sonda – 140 osób, w dniu 22.10.2022 Prezentacja 10 przypadków głosowanie - 4 odpowiedzi, 1
właściwa, prezentacja wyników również graficzna

Wyposażenie techniczne Sali konferencyjnej w Sandomierzu:
- ekran centralny (+projektor)
- nagłośnienie konferencyjne
- sieć wifi oraz sieć kablowa
- dostęp internetu
Po stronie Wykonawcy :
- system do głosowania wraz z odpowiednią ilością terminali
- osoba(y) do obsługi systemu głosowania
- sprawna prezentacja graficzna na ekranie wyników głosowania
- zabezpieczenie własnych AP oraz routera LTE na wypadek awarii

