PROTOKÓŁ NR. 2/VI/2018

Z posiedzenia Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa odbytego w dniu 16 czerwca 2018 r. we
Włoszanowie.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Kolegium.
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie porządku posiedzenia.
Odczytanie protokołu z posiedzenia z dnia 24.04.2018 r. w Poznaniu.
Zatwierdzenie regulaminu i preliminarza kosztów Zlotu WIK.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

Następnie odczytał protokół z posiedzenia Kolegium odbytego w Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej w Poznaniu z dnia 24.04.2018 r. Uwagę do protokołu
zgłosiła Kol. Elżbieta Horst – zabrakło jej nazwiska wśród wniosków o nadanie
IKP.
Ad.3
Kolegium zapoznało się z projektem regulaminu Zlotu WIK „Wzgórza
Ostrzeszowskie” i wstępnym preliminarzem kosztów zlotu. Koszt uczestnictwa 1
osoby będzie oscylować ok. 155 zł. Zobowiązano kol. Przewodniczącego o
uzupełnienie treści karty zgłoszenia na Zlot o zapis „wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych zlotu” i przesłanie
mailem do Kol. M. Przyjaznego w celu zamieszczenia regulaminu zlotu na
stronie internetowej Oddziału PTTK w Kaliszu oraz przesłanie regulaminu Zlotu
członkom Kolegium. Kol. Paweł Anders wybrał obiekty krajoznawcze do
zwiedzania podczas Zlotu i zasugerował, aby wejść do kościoła w Bralinie przed
mszą św. ok. godz.15.00. W związku z tym należałoby zaznaczyć w regulaminie
Zlotu, że zakończy się on ok. godz.16.30 na dworcu PKP w Ostrzeszowie i należy
wcześniej zakupić bilety powrotne do domu. Termin zgłoszeń na Zlot określić
na 5.10.2018 r.

Ad.4
Kol. Mateusz Przyjazny przedstawił informację o przygotowaniach do CZAK- u w
Kaliszu w sierpniu 2018 r. Spodziewany jest przyjazd około 80 uczestników –
krajoznawców z Polski. Kol. Mateusz czyni starania o pozyskanie koszulek i bluz
polarowych z logo CZAK -u.
Ad.5
Kol. Paweł Anders poinformował członków Kolegium o odbytych rozmowach z
prezesem WKO Kol. Andrzejem Kudlaszykiem, który obiecał przygotować
odpowiednie pismo i osobiście złożyć je w ZG PTTK. W dniach 24-27 maja 2018
r. Kol. P. Anders uczestniczył w dorocznym szkoleniu kierowników Regionalnych
Pracowni Krajoznawczych we Wrocławiu i odbył dwie dłuższe rozmowy z Kol.
Bijakiem. KK ZG PTTK zaproponowała następne szkolenie kierowników w
Poznaniu w terminie 16-19 czerwca 2019 r. Zapewniono go, że stroną
organizacyjną szkolenia zajmie się Oddział Poznań – Nowe Miasto. Kol.
P.Anders informację o naszym spotkaniu przekazał Kol. Bijakowi i zaprosił go
też ( lub przedstawiciela Komisji ZG) na Zlot i prosił o interwencję ws. nadania
numerów mianowanym instruktorom. Kolegium postanowiło spotkać się na
początku września, jeśli będzie taka potrzeba.
Spacer po włoszanowskim ogrodzie i wspólny obiad zakończył posiedzenie.

