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                                           ZEBRANIE ZARZĄDU
                                                 14.10.2014r.wtorek w godz.18-20
                                                 „Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa
                                                                                         
Obecni:
  MaciekFlorys
            Andrzej Grzechynka
            Paweł Krupa
        Kazimierz Liszka
            Adam Wnęk 
           Tomasz Nodzyński
           Grzesiek Folta

1. Szkolenie umiejętności .                                                                                                  
Maciek Florys podsumował szkolenie , imprezę uznano za udaną , na pewno będzie 
powtórka .

2. Podsumowanie 2-dniowego pobytu w Dolinie Kieżmarskiej .
Podsumował Kazek Liszka . Dyskusja nad tym , jak mają wyglądać w przyszłości tego 
rodzaju wyjazdy firmowane przez AKPT – czy ma panować na nich chociaż częściowa 
dyscyplina , czy mają mieć swojego kierownika itp. W efekcie przegłosowano 7:0 za , 
że imprezy AKPT mają mieć swojego koordynatora , który będzie zajmował się 
logistyką wyjazdu , doradzał w sprawie wyjść w góry , generalnie będzie nieformalnym
kierownikiem takiego wyjazdu .
Przegłosowano również , że osoby nie będące członkami AKPT chcące wziąć udział w 
imprezie AKPT-owskiej , mają zapłacić za udział w niej 30 zł.
Przegłosowano też , że członkowie naszego Koła jeżeli chcą uczestniczyć w wyjeździe 
organizowanym przez AKPT , muszą zapłacić składki .

      3.   Szkolenie geologiczno – historyczne .
            Szkolenie geologiczne będzie koordynował Kazek Liszka , odpowiednio                  
historyczne prowadzący , czyli Grzesiek Folta .
      4.   Strona internetowa AKPT .

Własne pomysły odnośnie tematu przedstawił Maciek Florys .
      5.   60 – lecie AKPT .

Organizacją zająć się ma Kazek Stagrowski , pomagał będzie Marcin Kisiel . 
Przegłosowano , że kalendarz z okazji 60 – lecia będzie wspólny dla obu Kół : AKPT i
SKPG .

      6.   Kurs na wyższe klasy .
 Ma ruszyć jesienią 2015 roku .

      7.   1 listopada .
Jak co roku , będziemy odwiedzać cmentarze , gdzie leżą nasi koledzy i koleżanki i 
składać na ich grobach gałązki kosodrzewiny . 

       8.  Najbliższe lecie .
            Przegłosowano 4:3 , że dofinansuje się piłkarzy grających mecz na leciu kwotą 400 zł.
            Również przegłosowano , że AKPT nie będzie finansować kabaretu podczas lecia .      
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