Ad1. Vincen požada
ZÁPIS SEKCE RODINNÉ TURISTIKY,
konané 12.listopadu 2017 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti KČT Praha , Revoluční 8
Přítomní :Vincencová Marie, Schwarczová Magdalena, Marková Zdeňka, Pavlíková Jana,
Landová Helena , Zálom Miroslav
Omluveni :Bělohlávek Jan,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

Ad1. - Vincencová přivítala přítomné a omluvila nepřítomné.

lze zadat – požadavek 1000 ks ( polokošile – tyrkysová barva); návrh na platbě by se
podílela RT,oblast, odbor ( M .Vincencová projedná s Vedením KČT );
náklad 1 trička – 128,-Kč
- seznamy akcí TK a RT 2017 jsou na webových stránkách KČT

Ad2.

-dotace – Toulavý kočárek – výše dotace – 3000,- Kč; akce RT – původně 2000,- Kč –
navýšení rovněž na 3000,- Kč
všechny akce :Okamžitě vyúčtovat k rukám pí Machátové !!! Na doklady napsat
číslo rozhodnutí : 502017_3_011 ,připojit krátké hodnocení akce a 3 fotografie

Ad3. - aktivity a) Toulavý kočárek

b) Turistická rodina – zaregistrováno 26 rodin ; na

konci
ledna bude provedeno vyhodnocení

Ad4 - webové stránky – zodpovídá M. Stanovský – velmi dobrá spolupráce – členové komise
vyslovili M. Stanovskému poděkování

Ad5. - čerpání rozpočtu – sekce RT – vyčerpáno : 4 500,- Kč; zbytek použit na odměny pro TR

schváleno
Ad6,7. -celostátní kalendář – do Kalendáře byla dána nová pravidla TK; ale na rok 2018 nebyl
znám seznam akcí TK , proto v Kalendáři není. Ústředí vydalo nová pravidla na získávání
dotací . Formou přihlášek jako veřejná akce organizátoři poslali na ústředí určené tiskopisy.

Promítly se zde i žádosti RT a TK, ale bohužel někteří organizátoři systém nepochopili a
žádosti neposlali – lze ještě obratem poslat k rukám pí Machátové( žádost viz.příloha )
Požadavek : pro rok 2019 žádosti na dotace z oblasti rodinné turistiky posílat na sekci
k rukám M. Vincencové – sekce měla přehled !
a)doručena žádost J.Bělohlávka o uvolnění ze sekce RT - vyhověno
b) členové sekce RT se dohodli ,aby v Kalendáři pro příští rok byly akce RT
označovány výhradně logem RT a logem TK,bude- li součástí , protože
ve většině akcí RT je TK součástí. Odpadne výraz kočárková trasa,tento
název nevyšel ze sekce. Byli bychom rádi,kdyby se zažil název Rodinná
turistika , který má dva projekty Toulavý kočárek a Turistickou rodinu.
I v tomto duchu vystupovat při sjednávání sponzorství. Pokud se týká dotací,
stanovit jednu částku na akci RT.
c) seznámení s oslavami 130. výročí vzniku KČT
d) seznámení s novými pravidly prodeje pro akce s turistickými známkami
e) seznámení s novým úrazovým pojištěním
Přílohy:
Oslavy 130. výročí vzniku KČT
Nová pravidla prodeje pro akce s turistickými známkami
Nové úrazové pojištění
Tiskopis vyúčtování
Tiskopis Žádost o dotaci na rok 2018

Ad8.

Zapsala : Marcela Langhammerová

