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ZEBRANIE ZARZĄDU
22.03.2016 r. wtorek w godz. 18.15-19.30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
Marcin Radwan
Adam Wnęk

1.Minione wydarzenia w AKPT

W sobotę 6 lutego 2016 na krakowskim Zakrzówku odbył się tradycyjny meeting
wspinaczkowy organizowany przez KW Kraków czyli Try Tool. Po raz kolejny nasze koło
włączyło się czynnie w uświetnienie tego wydarzenia zakładając nad głowami uczestników
długą tyrolkę. Łącznie z atrakcji skorzystało ponad 100 osób. Pomimo mało zimowych
warunków, imprezę można uznać za udaną. Z pewnością AKPT weźmie udział w kolejnych
edycjach Try Toola. Zachęcamy naszych członków do włączania się w organizację atrakcji
linowych. Większą ilością rąk do pracy możemy zdziałać więcej.
2.Nadchodzące wydarzenia w AKPT

W tegorocznym kwietniowym kalendarzu AKPT znalazło się kilka ważnych punktów.
Pierwszym z nich jest V Memoriał Ani, Basi i Bogdana. Tym razem narciarskie zmagania
będą miały miejsce w rejonie Morskiego Oka w sobotę 2 kwietnia. Wszyscy zainteresowani
powinni zgłaszać się do kolegi Tomka Nodzyńskiego. Szczegółowe informacje znajdują się
na kołowej stronie internetowej. Tydzień później w sobotę 9 kwietnia kolega Paweł Krupa
zaprasza na przedsezonowe szkolenie z asekuracji dynamicznej w Dolinie Kobylańskiej. Z
kolei w dniach 16-17 kwietnia w Dursztynie przewodnicy z różnych kół spotykają się na IV
Przewodników Spotkaniach z Umiejętnościami. W trzech blokach tematycznych znalazły się
zajęcia z zakresu nawigacji, pierwszej pomocy, technik linowych, metodyki oraz kompetencji
miękkich. Okazją do sprawdzenia zdobytych i wzmocnionych umiejętności będzie
tradycyjnie niedzielny bieg na orientację. Oprócz wspomnianych powyżej, innymi
zaplanowanymi na nadchodzące miesiące wydarzeniami jest linowy dzień dziecka
(najprawdopodobniej sobota 4 czerwca) i szkolenie przyrodnicze (druga połowa czerwca).
Planując urlopy pamiętajmy, że kołowy biwak na Polanie pod Wysoką będzie w dniach od 13
do 21 sierpnia.
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3.Odpis 1% podatku

Przypominamy, że cały czas można przekazać 1% podatku m. in. na rzecz AKPT. Wszystkie
niezbędne do tego dane zostały przekazane mailem, ale można je cały czas znaleźć w
specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej. Pieniądze, które wpłynęły na nasze konto z
tytułu 1% w roku 2015 zostaną wykorzystane zgodnie z celami organizacji pożytku
publicznego. Informację na temat sposobu ich zagospodarowania zostaną przekazane
członkom naszego koła w odpowiednim czasie.
Równocześnie, jeżeli Koleżanki i Koledzy z naszego koła preferują bardziej bezpośrednią
formę pomocy z wykorzystaniem odpisu 1% PIT, to chcielibyśmy również przypomnieć o
możliwości pomocy dla fundacji i organizacji zajmujących się działalnością charytatywną,
które są powiązane z członkami naszego Koła (np. Fundacja do Walki z Mukowiscydozą,
która wspiera leczenie ciężko chorego syna jednego z naszych Kolegów). Szczegóły na
stronie www Koła.

4.Składki członkowskie AKPT

Przypominamy, że z dniem 31 marca upływa termin opłacania składek członkowskich za
2016 rok. Kwotę w wysokości 60 zł tj. 40 zł dla AKPT oraz 20 zł dla CPT można wpłacać
naszemu skarbnikowi Adamowi Wnękowi, koledze Kaziowi Stagrowskiemu w sklepie
„Wierchy” lub przelać na specjalne konto. Wszelkie niezbędne dane znajdują się na kołowej
stronie w zakładce „SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2016”. Pamiętajmy, że opłacone składki
dają nam przywileje w postaci pierwszeństwa w uczestnictwie w różnych kołowych
wydarzeniach, bezpłatnych wycieczek szkoleniowych oraz niższych opłat za udział w
różnych imprezach. Ponadto, opłacenie składek jest warunkiem koniecznym dla osób
chcących być promowanymi na liście aktywnych przewodników na stronie internetowej
AKPT.
5.Wtorki tematyczne

Cały czas zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach „wtorków
tematycznych” w Marchewce z Groszkiem. W pierwszy wtorek kwietnia będzie można
posłuchać ciekawego wykładu z zakresu fizjologii mięśni oraz problematyki wydolności i
zmęczenia prowadzonego przez dr Marcina Maciejczyka z Zakładu Fizjologii AWF w
Krakowie.
6.Egzamin na III klasę dla przewodników tatrzaoskich

Dnia 11 maja 2016 rozpoczyna się kolejna sesja państwowych egzaminów na III klasę.
Wezmą w niej udział 4 osoby z AKPT. Pamiętajmy o nich w tych dniach. Mamy nadzieję, że
nasze koło powiększy się o kolejnych przewodników z uprawnieniami państwowymi.
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7.Następne zebranie

Kolejne spotkanie zarządu AKPT zaplanowane zostało na 26.04.2016
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