POZVÁNKA
na XXV. Valnou hromadu
Asociace lanové dopravy
kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR
a na základě rozhodnutí předchozí Valné hromady ALDR ze dne 25. 4. 2012
pořádá Asociace lanové dopravy o.s.

Místo konání

: Hotel Tři věžičky u Jihlavy (trivezicky.cz)
GPS: 49°27'30.599"N, 15°36'42.789"E)

Termín konání

: 25. 4. 2013; začátek jednání ve 14:00 hod.

Prezence

: 25. 4. 2013 (čtvrtek) 12:30 - 13:45 hodin

Předsedající VH

: Jakub Juračka, prezident ALDR

Program XXV. Valné hromady ALDR
14:00 – 15:30

Společný program pro členské a partnerské organizace ALDR

1.

Prezentace nového vizuálního stylu agentury CzechTourism a společného projektu
propagace významných horských středisek v zahraničních médiích

2.

Jeseníky – sdružení cestovního ruchu (jesenikytourism.cz), ředitel PhDr. Jan
Závěšický: Spolupráce poskytovatelů služeb cestovního ruchu v destinační lokalitě
Jeseníky – příklad motivace provozovatelů pro součinnost s agenturami při rozvoji
daného regionu, popis přínosu, dopadu a společného zisku pro všechny zúčastněné

15:30 – 16:00
16:00-18:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přestávka na kávu
Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové a návrhové komise
Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH
Schválení programu VH ALDR, jednacího a volebního řádu
Seznámení VH s novými členy ALDR přijatými v období duben 2012 – duben 2013
Zhodnocení činnosti ALDR za období 04/2012 - 04/2013
Hospodaření ALDR v roce 2012
Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.
Plán činnosti ALDR a ALDR s.r.o. na rok 2013
Rozpočet ALDR na rok 2013, schválení výše členského příspěvku
Hospodaření ALDR s.r.o. v roce 2012 a rozpočet na rok 2013
Různé – diskuse

Organizační pokyny
Čtvrtek 25. 4. 2013
12:30 – 13:45

Prezence, případně ubytování účastníků, oběd

14:00 – 15:30

Společný program pro členské a partnerské organizace ALDR

15:30 – 16:00

Přestávka na kávu

16:00 – 18:00

Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

Právo zúčastnit se Valné hromady mají pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem
pro rok 2013. Členský příspěvek je ve výjimečných případech také možno uhradit na
místě proti příjmovému dokladu.

Objednání služeb a přihláška
Oběd pro jednoho účastníka z členské nebo partnerské organizace zdarma, další si hradí
účastníci sami u obsluhy restaurace.
Případný pobyt si účastníci hradí sami na hotelové recepci.
Objednat ubytování a obědy je možné výhradně poštou nebo e-mailem (viz níže uvedené
kontakty).
Přihláška na valnou hromadu s objednávkou služeb bude zaslána následně.

Informace podává
Kancelář ALDR:

tel.:
233 552 302,
fax:
233 555 243
e-mail: info@aldr.cz

Hana Jurčková
Olga Piskáčková

e-mail: jurckova@aldr.cz,
GSM: 725 511 066
e-mail: piskackova@aldr.cz, GSM: 724 190 877

