Drodzy Klubowicze,
Mija tydzień od zawieszenia działalności RASC. Wszyscy uczymy się nowej rzeczywistości
i z nadzieją spoglądamy w przyszłość.
Komunikat o przedłużeniu zamknięcia szkół i przedszkoli stawia nas w bardzo trudnej
sytuacji, do 14 kwietnia nadal nie możemy prowadzić normalnych treningów.
Zdajemy sobie sprawę, że większość z Was w minionym tygodniu przeżywała koszmar
związany z pracą zdalną, opieką nad dziećmi, odrabianiem lekcji i natłokiem informacji
o koronawirusie.
My też musieliśmy sobie poukładać pewne działania i omówić strategię prowadzenia klubu.
Wszyscy pracujący w RASC i dla RASC są postawieni pod ścianą, ale nie poddajemy się.
Mimo przedwcześnie zakończonej drugiej części sezonu udało nam się zrealizować większość
założeń sportowych. Zazwyczaj po krótkim oddechu rozpoczynaliśmy wiosenny cykl
treningowy. W tym roku obok zajęć na rolkach planowaliśmy wprowadzić treningi
rowerowe. Obecna sytuacja sprawia, że będziemy musieli tę część przeprowadzić inaczej.
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Przygotowujemy dla WAS treningi online - mamy nadzieję, że już trochę zatęskniliście
za swoimi trenerami, bo wkrótce będziecie mogli się z nimi spotkać, co prawda w
formie online, ale taką mamy rzeczywistość.
Podsumowujemy nasze dotychczasowe obozy, zajęcia, starty w zawodach (mamy
sporo nie publikowanych do tej pory zdjęć i filmów więc będzie śmiesznie).
Przygotowujemy ofertę zamówień PREORDER – sprzęt na przyszły sezon, trzeba o
tym pomyśleć teraz, płatności i realizacja zamówień na jesieni.
Planujemy także inwentaryzować i przeorganizować magazyn klubowy tak aby
wszyscy mogli swobodnie się w nim poruszać i zostawiać sprzęt.

Proszę nie zapominajcie, RASC tworzymy wszyscy razem.
Wspierajmy się i podejdźmy ze zrozumieniem do zaistniałej sytuacji, to na pewno pomoże
łatwiej WRÓCIĆ DO NORMALNOŚCI 
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Aktualna sytuacja w naszym stowarzyszeniu
Postanowiliśmy, że w tym czasie będziemy szerzej dzielić się z Wami informacjami o sytuacji
RASC. Nie mogąc się spotykać na treningach, gdzie zawsze rozmawialiśmy o bieżących
sprawach, chcemy regularnie opisywać Wam z czym się mierzymy, co czujemy i jakie mamy
plany w tej zmieniającej się dynamicznie sytuacji. Co tydzień będziemy opisywać nasze
działania organizacyjne i decyzje pozwalające nam przetrwać jak najlepiej ten trudny okres.
Rodzina RASC składa się trzech obszarów aktywności: klubu, wyjazdów oraz szkoleń, których
zakres działalności wzajemnie się przenika i uzupełnia.
Tak jak większość świata zostaliśmy postawieni w sytuacji nagłego zatrzymania wszystkich
naszych działalności. Sport i turystyka to są i będą jedne z najbardziej dotkniętych branż tego
kryzysu. Pierwsi zatrzymani i jako ostatni prawdopodobnie wrócimy do pełnej pracy po
kryzysie. Ten sezon był i tak dość wymagający. Większość czasu zmagaliśmy się z barakiem
śniegu w górach i na Szczęśliwicach czy z odwoływanymi zawodami. Nagłe zatrzymanie
działalności zaraz na początku marca tylko dopełniło obrazu sytuacji.
Pomimo tego uważamy, że wiele w tym sezonie osiągnęliśmy. Dodatkowe treningi, Race
Camp’y, zawody, Mistrzostwo WOM, bardzo udane ferie i rewelacyjny Racing Weekend. Ten
sezon to także wiele bardzo dobrych i bardzo wartościowych szkoleń naszej kadry.
Szczegółowy raport przedstawimy Wam w najbliższym czasie.
Od momentu, gdy już stało się jasne, że to nie tylko chwilowe wstrzymanie, a dłuższy kryzys
działamy w celu „przetrwania” i zmierzenia się z sytuacją nagłego, dużego spadku dochodów.
Zamknęliśmy szkołę na Szczęśliwicach, odwołaliśmy dwa duże wyjazdy marcowe, które są dla
klubu sporym zastrzykiem finansowym, nie możemy prawdopodobnie także liczyć na
tradycyjny wyjazd majówkowy. Sytuacja jest dynamiczna, ale musimy być przygotowani
wszyscy na to, że lockdown potrwa do wakacji. Jako stowarzyszenie i organizacja non profit
nie posiadamy buforu finansowego pozwalającego nam przetrwać w dobrej kondycji tak
długiego czasu. Czujemy się także odpowiedzialni za naszą kadrę, szczególnie za tych, dla
których praca w klubie jest głównym źródłem dochodów. Na dzień dzisiejszy także niestety
niewiele jeszcze znamy szczegółów ewentualnej pomocy ze strony państwa lub miasta.
W tym tygodniu zwracamy się z prośba do biura sportu o zawieszenie czynszów naszej
siedziby i magazynu. Mamy nadzieje, że do końca marca będziemy wiedzieli na czym stoimy.
Do tego czasu podejmiemy też decyzję dotyczącą opłat klubowych.
Dlatego zwracamy się do Was z ogromna prośbą. Jako organizacja pożytku publicznego
możemy korzystać ze wsparcia z odpisu 1%. Od kilku lat cześć z Was pomaga nam w ten
sposób, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Prosilibyśmy abyście rozważyli wsparcie nas
w tej formie, o ile nie macie jeszcze wybranej innej lub stałej organizacji, której pomagacie.
Z poważaniem,
Zarząd RASC
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