AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
im . Zofii i Witolda H. Paryskich
przy OA PTTK Kraków
Siedziba: COTG PTTK 31-010 Kraków ul.Jagiellońska 6
tel.: 0-12- 422-28-40;

www.akpt.pl

ZEBRANIE ZARZĄDU
3.10.2011 w godz.18-20
„Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa

Obecni:
Anna Czas
Maciek Florys
Andrzej Grzechynka
Krzysztof Kulesza
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda
Joanna Widlarz-Popiołek
Komisja rewizyjna:
Jacek Mizerski

1.Lecie AKPT-SKPG
Kolejne Lecie odbędzie się w Ośrodku Trzy Korony w Pieninach w dniach 5-6 listopada.
K.Kulesza zaproponował zorganizowanie wycieczki na torfowisko Baligówka i na
WdŜar.Wycieczka ta jednak jest uzaleŜniona od kosztów autokaru.
M.Florys i J.Widlarz-Popiołek są odpowiedzialni za organizację imprezy.
2.Przyjęcie nowych członków do Koła
K.Kulesza zaproponował przyjęcie do Koła kilku osób które uczestniczyły w ostatnim
Kursie:
- Dominik Wolski
- Ziemowit Lewicki
- Sebastian Komperda
J.Mizerski z komisji rewizyjnej wyraził swoje wątpliwości z powodu nie zdania
egzaminu wewnętrznego przez dwoje z nich.
3.Statut
Powraca temat Statutu Koła.J.Widlarz-Popiołek kilka miesięcy temu przesłała projekt
nowego statutu.Ponownie ma go rozesłać i kaŜdy członek zarządu ma się z nim
zapoznać do kolejnego spotkania.
4.Dofinansowanie wyjazdu kołowego
Na wyjazd w Himalaje(dookoła Dhaulagiri)wybiera się dwóch członków naszego Koła
Jacek Śliwowski i Kazek Stagrowski.Zarząd postanowił wesprzeć ich finansowo kwotą
200 zł
W tym celu odbyło się głosowanie(5os.za/1os. nie głosowała)
5.CPT
K.Kulesza powiadomił o wycofaniu się z CPT organizacji PSPW.Nastąpiły równieŜ

zmiany w komisji egzaminacyjnej-na miejsce J.Roja i E.Lichoty weszli R.Szadkowski,
i W.Marczułajtis
6.Szkolenia
Szkolenie z M.Pinkwartem.
Z racji wyczerpania tematów z Zakopanego powstał pomysł na wycieczki na Podtatrze
z w/w.A.Grzechynka ma skontaktowac się z nim w tej sprawie.(przyszły rok)
Szkolenie lawinowe.
A.Czas poinformowała iŜ T.Nodzynski zobowiązał się do zorganizowania w/w szkolenia
w terminie 9-10.12. na Hali Gąsienicowej
Szkolenie z psychologii podejścia do klienta .
Tym zajać się ma K.Kulesza w listopadzie.
7.Slajdowiska
W środe 19.10 A.Grzechynka ma pokazać zdjęcia ze swojego wyjazdu do Swanecji,a
w czwartek 27.10 Kuba Hornowski pokaŜe zdjęcia z Pobiedy
8.Kolejne zebranie zarządu
Ustalony kolejny termin spotkania to środa 26 październik

