ZAPSANÝ SPOLEK DĚTÍ A MLÁDEŽE
KLUB PATHFINDER
120 00 Praha 2, Londýnská 30
IČO 62939211

12. řádný celorepublikový SNĚM
Zapsaného spolku Klub Pathfinder
Svoláváme dvanáctý řádný celorepublikový sněm zapsaného spolku Klub Pathfinder.
Vyzýváme proto jednotlivé oddíly, aby vybraly své delegáty podle dohodnutého klíče a
vyslaly je jako své zástupce na sněm. Delegáty prosíme o účast po celý čas sněmu.
Prosíme, abyste dobře zvážili návrhy do agendy, sněm by měl řešit klíčové směrování
našeho spolku. Tento sněm nebude volební (zvládli jsme již v roce 2020 online). O to
bude více času pro sdílení vizí a další směrování organizace.
Termín: 3. - 5. září 2021, pátek 18:00 – neděle nejpozději 16:00 hodin
Místo: Chroustovice – ZDE 49.9533272N, 15.9931897E
Program:

Pátek

17:00 – 20:00 příjezd a ubytování
17:00 – 18:00 večeře (samoobsluha i později)
21:00 – společné přivítání a večerní zamyšlení

Sobota
8:00 Registrace + snídaně
9:00 Slavnostní zahájení
9:30 Naše vděčnost za uplynulé období - Prezentace činnosti ČS, MSS
10:30 Biblické poselství
12:30 – 13:30 Oběd
15:30 Zprávy (zhodnocení let 2016 – 2020) poděkování, ocenění,
setkání po oblastech
18:00 – 19:00 Večeře
19:30 Agenda – projednávání jednotlivých bodů
21:30 Ukončení dne

Neděle
8:00 – 9:00 Snídaně
9:30 Agenda – projednávání jednotlivých bodů
12:30 – 13:30 Oběd
14:00 Agenda – projednávání jednotlivých bodů
15:00 Vyhlášení závěrů sněmu + slavnostní závěr
Odjezd
Změna programu vyhrazena dle aktuálních potřeb a požadavků.

Cena: KP hradí delegátům ubytování a občerstvení v průběhu sněmu. Dopravu si hradí
delegáti.
Nocleh: Ubytování je zajištěno přímo v areálu zámku na postelích (internát)
Delegáti sněmu: Každý zaregistrovaný oddíl KP v roce 2021 zvolí ze svého středu na
každých započatých 15 členů jednoho delegáta. Dále jsou řádnými delegáty členové VR a
SR.
Při stanovení výchozího počtu členů nezapomeňte, že podle stanov členství zaniká až po
dvou letech. Tedy jestliže se v roce 2021 nezaregistruje někdo, kdo byl registrován v roce
2020, započítáváte ho stále jako člena svého oddílu. (Výjimkou je samozřejmě
přestěhování do jiného oddílu).
Nad tento limit je možné se sněmu zúčastnit jako pozorovatel. Pozorovatel nemá
hlasovací právo, nemůže se zapojovat do diskuse. Pozorovatel se musí přihlásit předem
emailem na kancelar@pathfinder.cz (v případě občerstvení a noclehu si vše hradí v plné
výši 1.000 Kč).
Agenda sněmu: Členové KP mohou podávat návrhy bodů do agendy emailem
vrkp@pathfinder.cz a to do 2. srpna 2021. Zpracovanou agendu a jednací řád, příp. další
informace, obdrží delegáti nejpozději 14 dní před konáním sněmu na uvedený email.
Zvolené delegáty nahlásí vedoucí oddílu nejpozději do 2. 8. 2021!
Přihlašování: Přihlaste prosím delegáty prostřednictvím REGINY. (Pozorovatele
nepřihlašujte.) Pozor – jedná-li se o někoho jiného, než je vedoucí oddílu, pak v Regině
zkontrolujte, že má vyplněné kontaktní údaje - e-mail a telefon.

V případě dotazů se prosím obracejte na předsedu KP Romana Buchtela
roman@pathfinder.cz, 739 345 690.

Roman Buchtel – Růža

