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ZÁPIS SEKCE RODINNÉ TURISTIKY,
konané 25. září 2016 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti KČT Praha , Revoluční 8
Přítomní :Vincencová Marie, Schwarczová Magdalena, Marková
Zdeňka, Pavlíková Jana, Langhammerová Marcela
Omluveni Bělohlávek Jan, Landová Helena ,Press Ivan

Program:

1. Kontrola úkolů
2. Dotace
3. Aktivity RT
4. Webové stránky
5. Čerpání rozpočtu RT
6. Celostátní kalendář
7. Seznam akcí TK a RT
8. Různé

Ad. 1 Vincencová přivítala přítomné a omluvila nepřítomné
- oslovit Michala Paděru a zjistit zájem o další práci v sekci – zodpovídá Vincencová
- průkazy TK -rozdány, nebudou se dále tisknout; bude možnost stáhnou je na webových stránkách
KČT, sekce RT
- pamětní listy, ocenění byly předány na celostátní konferenci 3 vítězným rodinám
- seznamy akcí TK a RT na rok 2016 jsou na web. stránkách
Ad. 2 členové sekce se shodli na složitém vyúčtování dotace z MŠMT na TK; zatím z 58
organizátorů 18 tuto dotaci odmítlo; po dlouhé diskuzi se doplnily 2 akce – Krajem Šimona
kouzelníka ( oblast Vysočina ) , Račí stezka ( Liberecká oblast ),které mohou vyúčtovat i
5 000,.Kč; dále po odsouhlasení vedení KČT zvýšení dotační částky na TK 5 000,-Kč byly
vybrány další tyto akce – Pohádková Třebíč ( Vysočina), Noční Jihlava ( Vysočina ), Pohádkový
les- Semily ( Liberecká oblast ), Kudrna ( Jihomoravská oblast ), Pohádkový les – Šlápoty
Hněvkovice u Humpolce ( Vysočina ).
Dodržovat pravidla účtování TK a RT; nutná komunikace s pí Machátovou
POŽADAVEK – vytvořit tiskopis na jednotlivá účtování !!!
Ad. 3 - zbylé prezenty rozdělit do oblastí
- připravit aktivity na rok 2018 a motivovat je 130.výročím vzniku KČT a 100.výročím
vzniku republiky ( návrhy na prosincovém jednání ); zodp. členové sekce
- stížnosti některých organizátorů na množství akcí při plnění podmínek TK – pro rok 2018
budou pravidla upravena ( návrh : snížit na 5 akcí z deseti ;věkový limit – jedno dítě do 3 let )
-zodp. Zdeňka Marková - do konce listopadu
Ad.4 - zaktualizovat webové stránky - zodp. Vincencová Marie – do konce října
Ad.5 – čerpání dotace – problémy s vyúčtováním dotace TK ( z 58 organizátorů dotaci odmítlo 18
z důvodu složitosti ); spolupráce s p. Machátovou – průběžná informovanost o čerpání dotace
-čerpání rozpočtu sekce - 19 000,- Kč - průběžné čerpání

Ad.6 – do celostátního kalendáře byla napsána dvoustránka ze sekce RT ( viz příloha )
Ad.7 - seznam akcí TK a RT – seznam akcí TK na r.2017 bude v celostátním kalendáři
( bez dat )- viz příloha ; do 20. prosince 2016 nahlásit akce TK a RT ,které budou čerpat dotace
- závazně !!!
Ad.8 – různé - trička s logem RT pro pořadatele – M.Vincencová zjistí možnosti
– množství, finanční částka
- připravit metodiku TK,RT,TR
– zodp.J.Pavlíková,M.Vincencová -do konce listopadu
- v prosinci rozdělit zbylé náramky, pexesa, plyšové Hamánky
-

zapsala : Marcela Langhammerová

