„Półrocznik”

Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników
Górskich „Lider”
Drugie półrocze 2016

I. CO BYŁO:

1. 12 marca 2016 odbyło się w Urzędzie Miasta Zakopane Walne Zebranie
członków SMPG "Lider". Na Zebraniu poinformowano o obowiązku unifikacji
dla wszystkich czynnych przewodników UIMLA.
2. W tym samym dniu odbył się pierwszy z 3 przewidzianych segmentów
unifikacji. Segment ZIMA przeprowadzono w wersji podstawowej
i zaawansowanej. Instruktorami byli kol. Robert Szumiec i Artur Zwatrzko.
3. Kolejna część unifikacji miała miejsce 18 czerwca 2016 w Dolinkach
Krakowskich. Prowadzącymi byli kol. Maciej Florys i Marcin Kalita.
4. W dniach 20-21 luty miała miejsce zimowa wersja akcji non- profit "Idź
w góry! Czyli wycieczka z przewodnikiem". Akcję prowadził kol. Robert Szumiec.

5. W dniach 16 i 17 kwietnia jak co roku AKPT w Krakowie zorganizowało przy
wsparciu SMPG "Lider" "IV Spotkania Przewodników z Umiejętnościami".
O imprezie można przeczytać na stronie www.akpt.pl .
II. OBOWIĄZKOWA UNIFIKACJA:

1. Powstał Regulamin Unifikacyjny, który przewiduje kolejne szkolenia na rok
2016 i 2017. Przypominamy, że przedłużenie uprawnień na kolejne 6 lat
wymaga odbycia trzydniowej unifikacji w segmentach: LATO, ZIMA. Wymóg ten
jest nałożony na nas odgórnie przez władze UIMLA. A Unifikacją z ramienia
Zarządu kieruje Kol. Robert Szumiec.
2. Unifikacje w roku 2016 i 2017 przewidziane są dla tych członków "Lidera",
którzy uzyskali uprawnienia przed rokiem 2010.
3. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonać wypełniając formularz:
formularz zgłoszeniowy .

Zapisów można też dokonać mailem : bobik@bag.pl
lub SMS em pod nr +48602599104.

Kolejne dni przewidziane na unifikację to:
-22 października 2016;
-11 i 12 marca 2017;
-24 czerwca 2017;
-21 października 2017.

Szczegóły znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Zostaną również
przedstawione przed zbliżającymi się kolejnymi terminami unifikacji.
III. AKCJA "Idź w góry! Czyli wycieczka z przewodnikiem".

Jak co roku akcja "Idź w góry!..." będzie miała miejsce 10 wrześniu w Tatrach.
Zaplanowane są wycieczki w wyższe partie Tatr jak i te niższe.
Nagrody dla uczestników akcji fundują: Ascender, Grupa Tatry, Ludzie Gór, oraz
Wawel S.A. Prosimy o zgłaszanie sie przewodników chętnych do
poprowadzenia wycieczek. W ramach akcji przewodnik dostaje koszulkę (seria
limitowana;-) oraz poczęstunek wieczorny i ... dozgonną wdzieczność
klientów :-). Prosimy także o informowaniu ludzi o naszej akcji.
IV. PRZEWODNIK UIMLA NA SŁOWACJI:

1. Na Słowacji zawód Międzynarodowego Przewodnika Górskiego UIMLA
pojawił sie w prawodawstwie. W tej samej ustawie, w której wymienieni są
przewodnicy wysokogórscy i instruktorzy VHT i James. Chętnych do zapoznania
sie
z
tekstem
ustawy
odsyłamy
na
stronę
HZS:
http://hzs.sk/uploads/wysiwyg/legislativa/544_2015.pdf
Jest to ujednolicony tekst ustawy. Pozostaje nam teraz oczekiwać na
ewentualne rozporządzenia i zmianę regulaminu udostępniania TANAP.
Jednocześnie przypominamy, iż przewodnicy UIMLA NIE MOGĄ prowadzić
klientów na Gerlach ani na inne szlaki nieznakowane!!!!

Dla przypomnienia informujemy, iż Horsky Vodca po słowacku znaczy
przewodnik wysokogórski, a Horsky Sprievodca to Międzynarodowy
Przewodnik Górski. Prosimy o używanie takiego nazewnictwa- są to nazwy
oficjalne!!!
2. Przewodnicy z poza Słowacji powinni rejestrować tam swoją działalność.
Szczegóły rejestracji zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

V. PRZEWODNIK UIMLA WE FRANCJI:

1. Wszystkim przewodnikom prowadzącym trekkingi we Francji przypominamy
o obowiązku posiadania w legitymacji wlepki na bieżący rok. Posiadanie jej
może zostać skontrolowane!
2. Jeżdżący do Francji powinni również zgłaszać tam swoją działalność. Odbywa
się to za pośrednictwem FORMULARZA, gdzie jest przedstawiona cała
procedura rejestracji. Formularz jest w różnch wersjach językowych.
VI. WLEPKI:
Wlepki zwane znaczkami do legitymacji są u kol. Marty Naglik, tel; +48 604 575
649. Składka w roku 2016 wynosi 130 zł.
Życzymy wszystkim przewodnikom udanego lata!

W imieniu Zarządu SMPG "Lider",
Helena Gąsienica-Roj.

