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                                           ZEBRANIE ZARZĄDU 
                                                 5.12.2013 , poniedziałek , godz.17.00 ,  
                                                 „Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa 
                                                                                          
Obecni: 
    
            Maciej Florys 
            Paweł Krupa 
            Adam Wnęk 
         Kazimierz Liszka 
            Miłosz Martynowicz  
           Tomasz Nodzyński 
            
 

1. Lecie                                                                                                                                                       
Czekamy na finansowe rozliczenie Kazka Stagrowskiego. 
 

      2.   Dofinansowanie piłkarzy. 
Ze względów formalnych i na prośbę Tomka głosowano jeszcze raz dofinansowanie 
zawodników grających podczas lecia mecz piłkarski Tatry – Beskidy . Wynik 
głosowania : 4 za , 0 przeciw , 2 wstrzymujących  
 

       3.  Kalendarz. 
            Dyskutowano nad formą kołowego kalendarza i tym , czy będzie gotowy na naszą         
            Wigilię . 
        
       4. Internetowa strona AKPT ; Wigilia . 
           Poruszano kwestię zmian na stronie , wydatków i kosztów związanych z Wigilią . 
                                                                   
      5.   Memoriał 
            Coroczny Memoriał połączony z zawodami narciarskimi odbędzie się 
            29-30 marca 2014 r. Nie ustalono jeszcze miejsca . 
 
      6.   Szkolenia . 
            Wiosną planowane jest szkolenie z nawigacji i pierwszej pomocy ( podobne do  
szkolenia , które odbyło się wiosną tego roku ) . W tym wypadku odpowiedzialnym jest 
Prezes Koła . Planowane jest również w najbliższym czasie szkolenie/wykład z jednym z 
pracowników TPN-u . Tu rękę na pulsie trzyma Kaziu L.  
            
 
      7.   Ciuchy przewodnickie 

Ponieważ jest zapotrzebowanie , zamówi się kolejną partię ubrań przewodnickich . 
Pojawiły się pomysły , aby zamawiać nie koniecznie kurtki , ale ( w miarę 
zainteresowania )również plecaki z naszytą blachą lub spodnie . 
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      8.   Wyprawa 
 Dyskutowano możliwość zorganizowania w przyszłym roku wyprawy kołowej . 
Ponieważ taka wyprawa miałaby mieć również charakter integracyjno – towarzyski , 
założono , że cel nie powinien być zbyt ambitny , tzn. potencjalna góra ma być 
dostępna przede wszystkim turystycznie , a nie tylko wspinaczkowo . Ciekawym 
pomysłem może być przyłączenie się do organizowanej przez zaprzyjaźnione koło 
przewodnickie im. M. Sieczki wyprawy w Himalaje .   

      9.   Zmiany w przepisach 
W związku ze zmianą Ustawy o przewodnictwie Tomek Nodzyński przedstawił 
proponowane przez CPT zmiany , dotyczące pracy przewodnickiej , przede wszystkim 
przewodników wyższych klas , zakres uprawnień , formę egzaminów itp.



 

 

 


