Nieformalne zebranie Zarządu SKT – 1.10.2015

W czwartek 1.10.2015 roku odbyło się nieformalne zebranie Zarządu SKT. Na zebraniu było 12
członków Zarządu. W trakcie zebrania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące XL Rajdu Elektryka.
Na wstępie zebrania POP Rafał przeprowadził „grę”. Każdy z uczestników dostał 2 karteczki, na jednej
z nich miał napisać rzeczy, które mu się nie podobają w SKT, a na drugiej to, za co lubi SKT. Zabawa ta
miała na celu przeanalizowanie i ocenę Klubu oraz ustalenie celu SKT.
Kolejnym punktem zebrania było omówienie działalności Klubu we wrześniu. Podsumowanie Dni
Wstępnych, Zakończenia Wakacji w Lubawce oraz Biwaku w ukraińskich Bieszczadach. Padły też
propozycje podjęcia nowych działań: turystyka miejsca, polskibus i wyjazdy do miast, gdzie dojeżdża,
wyprawy na północ Polski oraz zajęcia sportowe i łyżwy w tygodniu.
Następnie omówiono aktualny stan przygotowań do jubileuszowego Rajda Elektryka. Harmonogram
Rajdu (do przygotowania na Rajd przez Adrian). Ustalono, że przy zapisach będą rozdawane ulotki z
propozycjami tras na piątek oraz najważniejszymi informacjami, jak np. o wzięciu kubków na grzańca
(do przygotowania J. Halicz). Specjalne bonusy dla Gitarzystów – informacja na plakacie (Bartek). Gry
i zabawy integracyjne – Mateusz. Rafał przygotuję listę zadań na Rajd, do których zostaną
przydzielone osoby jadące na Szkoleniówkę 10-11 października. Identyfikatory na rajd - gotowy wzór
(Michał). Trasy (Justyna, Adrian). Osoba odpowiedzialna do trasy miejskiej - kontakt z Muzeum
Papiernictwa (do ustalenia kto). Opieka nad zespołem (Krystian).
Harmonogram Rajdu
Piątek


Kwaterowanie, ewentualne gry do przygotowania przez Mateusza, ognisko i gitara.

Sobota









Poranna rozgrzewka? – brak osoby odpowiedzialnej
Do godziny 10 opuszczenie ośrodka
Trasy
Od około 18 ognisko
19:30 – przemowa Dziekanów i po niej otwarcie szampana!
20:00 – film Grzesia
20:30 – gry przygotowane przez Mateusza
22:00 – koncert

Niedziele


Opuszczenie ośrodków do godziny 10

Kolejnym tematem omówionym na zebraniu były Dni Aktywności Studenckiej (22.10.2015).
Koordynacją zajmie się Mateusz. Pomysł z W-14 – Wydział Turystyki i Rekreacji 
Ustalono termin zebrania i walnych wyborów – 19.11.2015. Informacja do zamieszczenia na stronie
SKT (Adrian).
Także podjęto decyzję, aby Zarząd spotykał się raz w miesiącu w pierwszym tygodniu miesiąca –
ankieta dotycząca dnia w trakcie.

