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ZEBRANIE ZARZĄDU 

05.05.2015 r. wtorek w godz. 19-20.30 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

Obecni: 

 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Andrzej Grzechynka 

Paweł Krupa 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Rafał Misiuda 

Marcin Radwan 

Adam Wnęk 

 

1. Minione imprezy AKPT  

 

Na zabraniu omówiono imprezy AKPT, które odbyły się w ostatnim czasie tj. IV Memoriał 

Ani, Basi i Bogdana oraz III Spotkania Przewodników z Umiejętnościami. Zarówno jedną jak 

i drugą należy zaliczyć do bardzo udanych. Obie odznaczały się dobrą organizacją i sporą 

frekwencją. W III Spotkaniach Przewodników z Umiejętnościami wzięło udział 48 osób       

w sumie z 5 kół przewodnickich. Natomiast w tegorocznym memoriale wystartowało 9 

trzyosobowych zespołów, które miały szczęście walczyć ze sobą przy pięknej i śnieżnej 

pogodzie w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz Doliny Roztoki. Czekamy                 

z niecierpliwością na kolejne edycje tych imprez. 

 

2. Planowane imprezy AKPT 

 

Trwają obchody 60-lecia AKPT i SKPG w związku z tym w najbliższym czasie odbędą się 

kolejne wycieczki i imprezy. W weekend 9-10.05.2015 planowana jest wycieczka konna w 

Pieniny. Kolejnym ciekawym wydarzeniem będzie czerwcowa wycieczka retro na Polanę 

pod Kopieńcem. W jej czasie obowiązywać będą stroje z okresu nie późniejszego niż lata 50-

te XX w. Szczegółowa oprawa tej nietypowej wyprawy powoli się klaruje. W fazie 

konceptualizacji znajduje się projekt pt. 60 szczytów na 60-lecie. Zgodnie ze wstępnymi 

ustaleniami dokonanymi wspólnie z przedstawicielkami Komitetu Organizacji Lecia z SKPG 

będzie on polegał na zdobyciu w przeciągu jednego dnia przez kilkuosobowe zespoły 60 

szczytów o wysokości nie mniejszej niż 2000 m n. p. m. Z oczywistych względów będą to 

różne wierzchołki w Tatrach. Pracowity dzień w górach zakończy wspólna impreza. 

Najbardziej prawdopodobny termin realizacji projektu to przełom września i października 

2015. Krok po kroku dogrywane są także kwestie związane z organizacją wyprawy do Iranu. 

Szczegóły dotyczące powyższych imprez będą podawane na bieżąco. 
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3. Opłaty za uczestnictwo na wycieczkach AKPT    

 

Na zebraniu został poruszony temat opłat jakie powinni ponosić uczestnicy wycieczek 

organizowanych przez AKPT (jeśli takowe występują) w zależności od tego czy są członkami 

koła czy nie oraz czy mają oni aktualnie opłacone składki. Po dłuższej dyskusji i głosowaniu 

przyjęto większością głosów tj. 7 osób ZA i 1 SIĘ WSTRZYMAŁ następujące 

postanowienie: 

 

Pierwszeństwo uczestnictwa w imprezach  AKPT maja osoby z opłaconymi aktualnymi 

składkami. Członkowie koła bez opłaconych składek chcący uczestniczyć w imprezach AKPT 

ponoszą opłaty (jeżeli takowe występują) równe opłatom ponoszonym przez osoby z poza 

koła. 

 

4. Promowanie przewodników na stronie AKPT w zależności od opłaconych 

składek 

 

W najbliższym czasie planowane są porządki na stronie internetowej AKPT. Do obecnie 

istniejącego wykazu przewodników zostaną dodane osoby, które zdały egzaminy w ostatnich 

latach. Ponad to zostaną z niego usunięci przewodnicy, którzy nie mają opłaconych 

aktualnych składek członkowskich. Warto pośpieszyć się z ich uregulowaniem! 

 

5. Wpływy dla AKPT z 1% 

 

Zakończył się okres rozliczeniowy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się 

przeznaczyć 1% podatku na rzecz AKPT. Gdy tylko pieniądze zostaną przekazane dla naszej 

organizacji, zostaną spożytkowane zgodnie z jej celami statutowymi. 

 

6. Wycieczki szkoleniowe 

 

Komisja szkoleniowa AKPT zaproponowała zorganizowanie szkolenia przyrodniczego           

z przedstawicielem TPN pod koniec czerwca bieżącego roku. Informacje w tej sprawie będą 

podawane na bieżąco. 

 

7. Koszulki AKPT 

 

Realizacja zamówienia na koszulki firmy Odlo z logo AKPT powoli zmierza ku końcowi. 

Niebawem przekazane zostaną dane dotyczące płatności. Nadruk logo na koszulce wiążę się z 

dodatkowym kosztem 7 zł. 

 

8. Następne zebranie - 02.06.2015, godz. 18.00 

 

 

 


