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Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Uchwała nr 13/2008 Zarządu Klubu

Zarząd Klubu na Zebraniu w dniu 04.09.2008 r. postanawia ustalić następujące
zasady

zgłaszania

i

rozliczania

imprez

turystycznych

organizowanych

i

współorganizowanych przez SKPTG:
1. Zgłaszanie imprez:
Za imprezy organizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które zostały
zgłoszone jako imprezy organizowane przez SKPTG i których kierownikiem jest
członek SKPTG.
Za imprezy współorganizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które
zostały zgłoszone jako imprezy współorganizowane przez SKPTG i których
kierownik lub członek kadry jest członkiem SKPTG.
Imprezy SKPTG należy zgłosić do Zarządu Klubu oraz do Zarządu Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w trybie określonym przez Zarząd Oddziału.
Dodatkowo, w zgłoszeniu imprezy do Zarządu Klubu należy podać numery telefonów
kontaktowych do kierownika imprezy i wszystkich członków kadry imprezy.
2. Rozliczanie imprez:
Imprezę turystyczną zgłoszoną jako imprezę organizowaną lub współorganizowaną
przez SKPTG należy rozliczyć z Zarządem SKPTG i z Zarządem Oddziału
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Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w trybie określonym przez Zarząd
Oddziału.
W przypadku nierozliczenia imprezy organizowanej lub współorganizowanej przez
SKPTG z Zarządem SKPTG w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia imprezy lub, jeśli
impreza miała miejsce w okresie między 1.VI a 30.VIII, przed 31.X danego roku, Zarząd
Klubu może podjąć uchwałę o odebraniu kierownikowi nierozliczonej imprezy prawa do
pełnienia

funkcji

kierownika

oraz

kadry

na

imprezach

organizowanych

i

współorganizowanych przez SKPTG do momentu rozliczenia zaległej imprezy. Od tej
decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej SKPTG.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Niniejszym traci moc uchwała
3/2006 Zarządu Klubu z dnia 11.02.2006 r.
Zarząd Klubu:
Prezes

Patrycja Naumczyk ...............................................................

Wiceprezes

Andrzej Kwiatkowski .............................................................

Wiceprezes

Rafał Kwatek..........................................................................

Skarbnik

Michalina Bilińska .................................................................

Sekretarz

Małgorzata Gładyś .................................................................
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