UCHWAŁA
XIX ZJAZDU ODDZIAŁU WOJSKOWEGO PTTK
przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej
w sprawie głównych kierunków działalności na lata 2017-2020
XIX Zjazd Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy
Logistycznej we Wrocławiu, obradujący w dniu 25 marca 2017 roku, przyjmuje
następujące kierunki działalności oddziału na lata 2017-2020:
W DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ
• Popularyzowanie i rozwijanie różnych form turystyki kwalifikowanej
i powszechnej, służących rozwijaniu zainteresowań członków PTTK,
poznawaniu walorów krajoznawczych i kulturowych Polski i regionu.
• Pogłębianie zainteresowań turystyką historyczną i militarną,
wzbogacającą wiedzę historyczną oraz znajomość dziejów oręża
polskiego poprzez organizację podróży wojskowo-historycznych,
organizację ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Budowle
Obronne” oraz przygotowanie i przeprowadzenie w 2019 roku
Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego poświęconego
budownictwu militarnemu na Dolnym Śląsku.
• Przygotowanie i przeprowadzenie na wysokim poziomie
organizacyjnym i programowym kolejnych edycji Rajdu Górskiego
Wojska Polskiego „SUDETY”.
• Integrowanie środowiska wojskowego poprzez organizację
wielopokoleniowych imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz
popularyzowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.
• Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,
szczególnie wśród uczniów klas mundurowych, poprzez objęcie
turystycznym patronatem wybranych klas przez Oddział i poszczególne
koła PTTK.
• Podejmowanie
działań
zmierzających
do
zorganizowania
w porozumieniu z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych lub
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
cyklicznego Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Obronnego Klas
Mundurowych.

• Integrowanie członków PTTK Oddziału poprzez przygotowanie
w 2018 roku Jubileuszowego Zlotu kół i klubów z okazji 50-lecia
istnienia Oddziału, udział w centralnych przedsięwzięciach
turystyczno-krajoznawczych
środowiska
wojskowego
oraz
przeprowadzenie raz w roku imprezy integracyjnej dla Kół i klubów
Oddziału.
W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ
• Przygotowanie obchodów 50-lecia Oddziału przypadającego w 2018
roku.
• Uporządkowanie struktur organizacyjnych Oddziału poprzez analizę
działalności kół i klubów tworzących oddział a także podjęcie
stosownych działań w stosunku do kół i klubów nie spełniających
wymogów statutowych.
• Podjęcie działań ukierunkowanych na utworzenie koła PTTK przy
Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej.
• Podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia kadry
programowej Oddziału poprzez udział oraz organizację szkoleń
i nabywanie stosownych uprawnień.
• Rozwijanie współpracy z Komisją ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem
Polskim, Wojskowym Stowarzyszeniem „Sport-Turystyka-Obronność”
oraz innymi wojskowymi i cywilnymi oddziałami PTTK.
• Formalne przystąpienie do Dolnośląskiego Porozumienia Oddziałów
PTTK.
Zjazd zobowiązuje Zarząd Oddziału, Zarządy Kół i Klubów do realizacji
niniejszej uchwały oraz wzięcia pod uwagę przedstawionych kierunków
programowo-organizacyjnych w przygotowywaniu i realizacji rocznych planów
działalności.

