L.dz. 138/2018

Kraków, 22 stycznia 2018 r.

Prezesi Oddziałowych Komisji Turystyki Górskiej PTTK,
Prezesi Klubów Górskich PTTK
Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy,
We wrześniu 2017 r. odbył się XVIII Walny Zjazd PTTK, a tym samym wygasa kadencja
komisji statutowych, w tym Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
Zapraszamy zatem przedstawiciela Waszej Komisji/Waszego Klubu do udziału
w Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK, która odbędzie się w dniach
2-4 marca 2018 r. Rozpocznie się na Zamku w Sanoku i kontynuowana będzie w Pałacu
w pobliskiej Olszanicy, co prezentuje załączony program. Dla niezmotoryzowanych
uczestników Konferencji organizator – Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku – zapewni,
po uprzednim zgłoszeniu, transport z Sanoka do Olszanicy.
W załączeniu przesyłamy komplet dokumentów dotyczących Konferencji, w tym tekst
uchwały ZG PTTK nr 41/ZG/XIX/2018, porządek i regulamin obrad, kartę zgłoszenia delegata
Komisji/Klubu (1 osoba reprezentuje komisję, 1 osoba reprezentuje klub), kartę zgłoszenia
kandydata do KTG ZG PTTK i in. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres Komisji
Turystyki Górskiej ZG PTTK (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a) lub pocztą elektroniczną
(poczta@ktg.pttk.pl) najpóźniej do dnia 10 lutego 2018 r.
Koszty pobytu (2 noclegi plus wyżywienie od kolacji 2 marca do śniadania 4 marca)
w kwocie 195 zł pokrywane są przez delegatów lub przez jednostkę delegującą i wpłacane
na konto Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka" (38-500 Sanok, ul. 3 Maja 2),
nr konta: 92 8642 0002 2001 0062 0888 0001 z dopiskiem „KKATG"
najpóźniej do dnia 23 lutego 2018 roku. Również koszty dojazdu pokrywają delegaci lub
jednostki delegujące. W przypadku krótszego pobytu cena uczestnictwa może być obniżona,
co delegat musi wcześniej uzgodnić z organizatorem.
Uwaga, przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK przyjeżdżający
na Konferencję delegaci muszą posiadać ze sobą legitymację PTTK z opłaconą składką za rok
2018.
W razie wątpliwości i pytań m. in. noclegów, wyżywienia itp. prosimy kontaktować się z
kol. Januszem Kusiakiem, e-mail janusz_kusiak@interia.pl lub tel. 782 283 243.
Łączymy pozdrowienia,
Janusz Konieczniak
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