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ZEBRANIE ZARZĄDU
27.062017 r. wtorek w godz. 18:00-20:30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Eliza Kujan
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Adam Wnęk
Krzysztof Kulesza (Komisja Rewizyjna)
Joanna Stasielak (Komitet Organizacji 30-Lecia AKPT)
Artur Krupiński (Komitet Organizacji 30-Lecia AKPT)
1. Minione wydarzenia w AKPT
Pierwszy dzień czerwca, to oczywiście święto wszystkich dzieci. AKPT od kilku lat dba o
przygotowanie z tej okazji zabaw dla najmłodszych na odpowiednio wysokim poziomie. W
związku z tym w niedzielę 4 czerwca grupa przewodników z naszego koła pod okiem
głównego organizatora i pomysłodawcy Maćka Florysa zgromadziła się w podkrakowskiej
Dolinie Kobylańskiej. Działo się dużo, gdyż ta szczególna impreza rozrasta się z roku na rok
zarówno pod względem uczestników, jak i ilości atrakcji. W tegorocznej edycji jako partnerzy
szeregi AKPT zasilili Fundacja Taterniczek oraz KPT im. Macieja Sieczki. Z dwóch tyrolek i
wielu innych zabaw linowo-wspinaczkowych skorzystało około 80 dzieciaków. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do przygotowania Linowego Dnia Dziecka
2017.
Dzięki prezesowi naszego koła „tyrolka” jest znakiem rozpoznawczym AKPT na wielu
imprezach o charakterze górskim. W weekend 19-21 maja AKPT górowało nad głowami
uczestników drugiej edycji spotkania Integrowanie Przez Wspinanie w Dolinie Będkowskiej.
Chętni mogli przejechać się naprawdę długą, bo ponad 200 metrową tyrolką.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Sezon letni to jak zwykle w AKPT okres przestoju w bardziej zorganizowanych działaniach.
Nie może w nim jednak zabraknąć tradycyjnego biwaku kołowego na Polanie pod Wysoką,
który w tym roku będzie miał miejsce w dniach od 12 do 20 sierpnia. Zachęcamy do
pojawienia się chociaż na chwilkę. Tym razem plan wakacyjny jest jednak trochę bardziej
rozległy. W dniach 22.07. – 06.08.2017 grupa przewodników i sympatyków AKPT wyjeżdża
___________________________________________________________________________

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

na wyprawę kołową w Tien Szan na szczyt Pik Pałatka (5020 m n. p. m.). Gdyby ktoś podjął
w ostatniej chwili decyzję, że chciałby dołączyć do tego wyjazdu, wciąż istnieje taka
możliwość.
3. Plan szkoleniowy AKPT na sezon 2017/2018
Zgodnie z zapowiedziami zarząd AKPT chciałby stworzyć konkretny schemat spotkań i
wyjazdów o charakterze szkoleniowym. W ogólnych zarysach przedstawia się on w
następujący sposób: JESIEŃ + GRUDZIEŃ: szkolenie historyczne, impreza towarzyskawyjazdowa, LECIE, szkolenie lawinowe; STYCZEŃ-LUTY szkolenie zimowe około 3 dni,
szkolenie skiturowe (w fazie koncepcyjnej, szczegóły do ustalenia); MARZEC-KWIECIEŃ –
Memoriał Ania, Basi i Bogdana, Przewodników Spotkania z Umiejętnościami, MAJCZERWIEC – terenowe szkolenie jeździeckie/konne w Pieninach, szkolenie przyrodnicze,
Linowy Dzień Dziecka. Powyższy plan został zatwierdzony przez głosowanie zarządu: 7 osób
ZA. Poza szkoleniami o charakterze wyjazdowym chcielibyśmy również zaktywizować
działalność stacjonarną w Krakowie. W związku z tym, pojawiła się propozycja
zorganizowania cyklu spotkań tematycznych w COTG przy ul. Jagiellońskiej w Krakowie. Po
wakacjach będziemy podawać większe szczegóły na ten temat.
4. Wieści z CPT
Zgodnie z przyjętą przez CPT kolejnością we wrześniu bieżącego roku tj. 2017 rusza nowy
kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich klasy III w SPT im. Klemensa Bachledy
w Zakopanem.
Pojawiła się możliwość otrzymania wjazdówki do Morskiego Oka (Polana Włosienica) dla
przewodników wyższych klas. Pozwolenie to jest wydawane dla celów związanych z
prowadzeniem grup komercyjnych i umożliwia danego dnia jednorazowy wjazd i zjazd.
Wszyscy zainteresowani tj. przewodnicy wyższych klas z opłaconymi składkami otrzymają
stosowną informację drogą mailową.
5. 30-Lecie istnienia AKPT
Komitet Organizacji 30-Lecia przedstawił plan przebiegu spotkania jubileuszowego
zaplanowanego na weekend 30.09.-01.10.2017. Został on omówiony na zebraniu i
zaakceptowany przez zarząd AKPT. Jednocześnie ustalono, że na potrzeby związane z
przygotowaniem tego szczególnego spotkania zostaną przekazane pieniądze z kasy kołowej w
wysokości 1200 zł (głosowanie: 6 osób ZA, 1 WSTRZYMAŁA SIĘ). Impreza jubileuszowa
odbędzie się w schronisku harcerskim na Głodówce. Bardziej szczegółowe informacje
zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie drogą mailową.
6. Kolejne zebranie zarządu – wrzesień 2017
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