AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
im . Zofii i Witolda H. Paryskich
przy OA PTTK Kraków
Siedziba: 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 21/4

www.akpt.pl

ZEBRANIE ZARZĄDU
11.10.2016 r. wtorek w godz. 20.00-21.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Maciej Florys
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Marcin Radwan
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)
Tomasz Nodzyński
Kazimierz Stagrowski (Komitet Organizacji Lecia)
Robert Staszkiewicz

1. Minione wydarzenia AKPT
Sezon powakacyjnych wyjazdów AKPT otwarł weekend 30.09.-02.10.2016 w Słowackich
Tatrach Wysokich. Ponad 20-osobowa grupa członków i sympatyków naszego koła spotkało
się w piątek wieczorem w Chacie Plesnivec w Tatrzańskiej Szczyrbie po to by spędzić
wspólnie czas i zdobyć kilka szczytów w rejonie Krywania. Dziękujemy koleżance Elizie
Kujan za zorganizowanie wyjazdu.
2. Nadchodzące wydarzenia AKPT
W najbliższych dniach zostaną podane dokładne informacje na temat planowanej na sobotę
10 grudnia wycieczki szkoleniowej na Słowacki Spisz. Według wstępnych założeń w czasie
szkolenia odwiedzimy zameczek Hohenloego i kasztel w Strażkach. Weekend później 1718.12. kolega Tomek Nodzyński zaprasza na tradycyjne przedsezonowe szkolenie lawinowe
w rejon Morskiego Oka.
3. Lecie
Zgodnie z informacja otrzymaną od kolegów z Komitetu Organizacji Lecia kolejne czyli 61lecie SKPG/AKPT odbędzie się w Willi „Tatry” w Murzasichlu. Koszt imprezy od osoby
wynosi 110 zł. Szczegółowe informacje na temat organizacji można znaleźć na stronie AKPT.
Zachęcamy do licznego przybycia.
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4. Szkolenia na licencje przewodnickie TPN i PPN
Podobnie jak w latach poprzednich powstał pomysł by zorganizować w Krakowie szkolenie
prowadzone przez pracowników TPN, które jest niezbędne do otrzymania licencji na
działalność przewodnicką w 2017 roku. Jeśli okaże się, że taka możliwość istnieje, podamy
tak szybko jak to możliwe wszystkim zainteresowanym stosowne informacje.
Ponadto, osoby, które nie chcą uiszczać opłat za zwiedzanie kilku atrakcji na terenie
Pienińskiego Parku Narodowego, mogą skorzystać ze specjalnych szkoleń organizowanych
przez PPN. Od 15.10. do 06.11. dostępnych jest kilka terminów, na które można się stawić po
wcześniejszym potwierdzeniu szkolenia z administracją parku.
5. CPT – stanowisko AKPT wobec proponowanych zmian
Zgodnie z informacją podaną w poprzednim sprawozdaniu Centrum Przewodnictwa
Tatrzańskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia na przewodników
górskich tatrzańskich opracowało projekty dwóch uchwał dotyczących rekomendacji
wydawanych przez CPT kursom organizowanym przez poszczególne koła oraz stworzenia
rejestru Instruktorów Przewodnictwa CPT. Po dokładnym omówieniu proponowanych zmian
zarząd AKPT zdecydował poprzeć stanowisko CPT w obu przypadkach. Wyniki głosowania
4 osoby ZA, 1 WSTRZYMAŁA SIĘ (uchwała odnośnie rekomendacji wydawanej kołom
organizującym kursy); 5 ZA (uchwała odnośnie rejestru Instruktorów Przewodnictwa CPT).
6.Nastepne zebranie – 15.11.2016
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