AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
im . Zofii i Witolda H. Paryskich
przy OA PTTK Kraków
Siedziba: COTG PTTK 31-010 Kraków ul.Jagiellońska 6
tel.: 0-12- 422-28-40;

www.akpt.pl

ZEBRANIE ZARZADU
10.12.12r. wtorek w godz.18-20
„Marchewka z Groszkiem” ul.Mostowa
Obecni:
Anna Czas
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Artur Krupinski
Krzysztof Kulesza
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda
Tomasz Nodzyński

1. Propozycja zmian w ustawie o usługach turystycznych
Kol. K. Kulesza poinformował, Ŝe na wniosek PSPW do projektu ustawy
deregulacyjnej wprowadzono zmiany, w efekcie których monopol na przewodnictwo
wspinaczkowe, narciarskie i szkolenia turystów będą mieli przewodnicy z licencją
IVBV. Niestety CPT nie zostało o zaproszone do konsultacji tego projektu – dlatego
zostanie wysłany oficjalny protest w tej sprawie, planowane są takŜe spotkania z
posłami w celu zablokowania tych zmian..
2. Lecie AKPT/SKPG
W dniach 17-18 listopada w Koninkach odbyło się kolejne lecie naszych kół. Imprezę
mimo naszej przegranej w meczu w piłke noŜną uznać moŜna za udaną tym bardziej
Ŝe frekwencja przewodników z naszego Koła była spora – w sumie ok.40 osób z
róŜnych pokoleń. .Podczas Lecia zostali przyjęci do Kola i blachowani trójkatnymi
blachami absolwenci ostatniego kursu uroczyste przyjęcie do Koła nowych członków.
3. Wigilia AKPT/SKPG
W tym roku organizacją spotkania zajmuje się SKPG. – termin ustalono na środe 19
grudnia od godz. 18.00 .
4. Szkolenia
Kol M. Florys zaproponował organizacje terenowego szkolenie z terenoznawstwa i
pierwszej pomocy, w terminie 13-14 kwietnia 2013r
Kol .A. Grzechynka przedstawił propozycja zorganizowania wycieczki szkoleniowej
po Zakopanem , która poprowadzi kol.Maciek Krupa z SPT im K.Bachledy – termin
zostanie ustalony na kwiecień lub maj.
Kol. T. Nodzyński potwierdził szkolenie lawinowe w Morskim Oku w dniach 21-22
grudnia, prowadzone we współpracy z Fundacją im.Anny Pasek.
5. Obóz zimowy
Kol. K. Liszka zaproponował zorganizowanie w lutym obozu zimowego w Tatrach
Wysokich Słowackich – szczegóły zostana podane w terminie późniejszym.

6. Memoriał Ani, Basi i Bogdana
Kol. T. Nodzyński poinformował o przygotowaniach do tegorocznego Memoriału –
termin ustalono na 23 marca 2013 z bazą w schronisku w w Roztoce. to:23.03.2013r.
7. Wszystkich Świętych
Jak co roku osoby z Zarządu odwiedziły groby naszych zmarłych Kolegów i
KoleŜanek składając symboliczną gałązkę kosodrzewiny.
8. Kalendarz 2013
Zaakceptowano propozycjęwydania tradycyjnego kalendarza AKPT ze zdjęciami z
ostatniego wyjazdu do Swanecji . Kol M. Florys przekaŜe wybrane zdjęcia koleŜance
która wykona projekt graficzny, sprawą druku zajmie się kol. A. Grzechynka.
9. Międzynarodowy Dzień Przewodnika
Pod koniec lutego 2013r. KPT im.M.Sieczki organizuje w ramach w/w Dnia zajęcia
w skałkach dla dzieci z Domów Dziecka – jak zwykle zostaliśmy zaproszeni do
pomocy w tym przedsięwzięciu.
10. Walne Zebranie
Trawją przygotowania do Walnego Zebrania – ustalono Ŝe temu tematowi będzie
poświęcone w całości następne zebranie zarządu.
11. Nowi członkowie Koła
Zaproponowano rozwaŜenie przyjęcia do Koła osób, które ukończyły poprzednie
kursy ale nie zdały egzaminu wewnętrznego - sprawa została odłoŜona do
późniejszej dyskusji.
12. Termin następnego zebrania zarządu
Wstępnie ustalono termin 28.02.2013r- z racji poruszanej na nim tematyki waŜne jest
Ŝeby wzięli w nim udział wszyscy członkowie zarządu.

