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Nowe zasady organizowania i nadzorowania
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży weszły w życie
6 kwietnia 2016 r.
W rozporządzeniu określono:
*termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego
formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz
wzór tego zgłoszenia,
*liczbę uczestników wypoczynku w grupie
pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej
karty,
*obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy
wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez
wychowawcę dziennika zajęd realizowanych
podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
*obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy
wypoczynku organizowanego przez szkoły i
placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora
oświaty,
*program kursów na kierownika wypoczynku lub
wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar
zajęd,
*wzór karty kwalifikacyjnej,
*wzór zaświadczenia o ukooczeniu kursu na
kierownika wypoczynku albo wychowawcę
wypoczynku.
*dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę
przygotowanie do prowadzenia zajęd w ramach
kursu na kierownika wypoczynku lub na
wychowawcę wypoczynku.
Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszad zamiar
zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich,
w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r.
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Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Izby Turystyki
W dniu 20.06.2016 w hotelu Senator w Katowicach odbyło się Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Izby Turystyki.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Zarządu Śląskiej Izby
Turystyki członkowie izby powołali w skład Zarządu 6 osób, które podzieliły
funkcje, i tak:
PREZES - Krystyna Papiernik
V-CE PREZES - Jacek Ruszkowski
SEKRETARZ: Joanna Dinges
CZŁONKOWIE: Jadwiga Wieczorek, Tadeusz Rzemyk, Edward Wyżgoł
Walne Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie:
Alina Wilioska, Anna Staszewska, Barbara Lankamer
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z prac Zarządu w 2015 r. oraz
udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej . Zatwierdziło także
sprawozdanie finansowe izby za 2015 rok.
KongresTurystyki Polskiej 12-14.10.2016
To najważniejsze spotkanie branży turystycznej w Polsce - mamy nadzieję, że
będzie także największym wydarzeniem naszej branży w tej części Europy.
Na Kongresie odbędzie się pięd bloków tematycznych:
* Interwencjonizm paostwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego
i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców w turystyce
* Zarządzanie promocją turystyczną. Zwiększenie zdolności finansowej kraju
i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej. Budowanie
instytucjonalne marki kraju.
* Samorząd gospodarczy – rola i zadania w rozwoju turystyki
* Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030
*Miejsce samorządu i jego zadania w przestrzeni turystycznej
Rejestracja : http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016
Zapraszamy do uczestnictwa i rejestracji!!!
Obchody 25-lecia Śląskiej Izby Turystyki odbędą się 21 października w Teatrze
Śląskim w Katowicach, czyli tydzieo wcześniej w stosunku do wcześniej
podawanego Paostwu terminu. Bardzo ważnym wydarzeniem jest podpisanie
porozumienia marketingowego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal
Iduna Polska. Pozwoli ono na zabezpieczenie finansowania części świadczeo
związanych z organizacją jubileuszu. Zapraszamy pozostałych członków
do sponsorowania wydarzenia.

28 czerwca odbyło się Zebranie Rady Krajowej ITRP w Katowicach
Jest nam niezmiernie miło poinformowad, że Zarząd ITRP złożył wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie
Śląskiej Izbie Turystyki
Honorowej Odznaki za Zasługi Dla Turystyki.
Udzieliliśmy Honorowego Patronatu następującym wydarzeniom:
*III Krajowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Trendy
w turystyce” w dniach 19-20 maja 2016 r. organizowanej przez Koło Naukowe
KoNTiki działające przy Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
*”Dni Turystyki” w dniach 1-2 czerwca 2016 r. organizowane przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
Propozycja wycieczek „Kolej na Beskidy”
Spółdzielnia Turystyczna „Turysta” wspólnie ze Śląską Izbą Turystyki nawiązała
współpracę z Kolejami Śląskimi w ramach oferty programu „Kolej na Beskidy”.
Jest to propozycja wycieczek z przewodnikiem w cenie biletu Kolei Śląskich.
Planowane wycieczki odbędą się:
*27.08.2016 - Ustroo Polana – Schronisko Czantoria (Czechy) – Ustroo Zdrój
*24.09.2016 - Sól – Rachowiec, Skalanka (schronisko) – Zwardoo
*15.10.2016 - Cieszyn – Góra Zamkowa, Wenecja Cieszyoska, Cieszyoska
Starówka, spacer po Czeskim Cieszynie, Rynek, Muzeum Ziemi Cieszyoskiej,
Ratusz – Czeski Cieszyn
Szczegóły na stronie http://kolejeslaskie.com/beskidy/
Prezentujemy nowego członka:
Po przerwie witamy w naszym gronie wieloletniego członka
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