prázdninová PORADA
Ramusu 99
10. 7. 2018
Účast: Honzík, Zuzka, Kája, Bára, Hynek

:: RESTÍKY ::
-

Evidenčáky všem: je to v procesu (Bára)
Člověk na IT: máme! Je to O. H., řeší výkaz a evidenčáky, kdyby něco
k tomu na něj tak přes Honzíka
Kodexomanuál - Hynek - je to v procesu
Podporuje od července Ramus Gigabyt? GB funguje dál, od září budou
i víkendovky, jsou termíny do konce roku, Bára jim připomene, ať
webovky na který je proklik z Ramus webu buď aktualizují, nebo ať
zkrátka dodají nějaký odstavec o tom, co tam do konce roku bude a co
teď GB vlastně za Ramus reprezentuje / nabízí

:: KOLEČKO ::
-

-

-

Honzík: sehnal ajťáka, chystá se na networking na lodi
Hynek: mraky fotek z akcí, kodexomanuál, článek o soutěžích, vše je potřeba
dotáhnout, nadrtí hned jak bude čas
Bára: řeší tábory, problém s asistenty, drsný je pokrytý, legendární stále
nedostatek, na legendovym možná budou tři skupinky, zároveň málo vozejků,
XY nejede - nepřihlásili ho, X taky nejede, řeší evidenčáky a platby za tábory
Kája: drsná víkendovka report: problematika přílišného alkoholu na akci,
chata byla hodně punková, nová klientka XY hodně nespokojená, nebyla na
to zvyklá, chtěla hned odjet s tím, že se o ní nikdo nestaral, nebyl to její styl,
celkově hardkorovější víkendovka…
přihlásila se nezletilá asistentka na drsný tábor, je to OK?
řešila s Matějem a Verčou tábůrek - měli pocit že neměli žádnou podporu,
málo informací, nutno pořešit!!!
dodávka na tábor teď byla na drsné víkendovce a není moc cajk co s tím ?
nic, pravděpodobně se bude kombinovat s osobákem, viz diskuze
Zuzka: odevzdala sbírku, potřebovala by tiskárnu - daruje XY od Báry Au?,
odjíždí pryč, bude mít internety a bude na gruzínském čísle
Matěj: dílna jede, vše OK, vydělává se

-

Proběhl tábůrek, volala se sanitka, ale XY je OK, všichni nadšený, Matěj s
Verčou skvěle zorganizovali

:: DISKUZE ::
-

-

-

-

Nedostatek asistentů na tábor, co s tím: lidé se přirozeně nějak nenabalují,
Honzík se domluví s Terkou S., aby někdo napsal e-mail, že je potřeba aby si
lidi na tábor sháněli k sobě hlavně lidi, který na tábor jedou - provozní skupina
udělala maximální maximum a na schůzi to nevyschůzuje :(
Drsná víkendovka, do budoucna - výstup diskuze o tom, jak moc by tam lidi
měli nebo neměli pít: Kája je za to do budoucna zodpovědná, aby se podobné
excesy nestávaly, jak si to vyřeší je na ní - varianty že bude někdo to lidem
připomínat, případně je krotit? Je na Káje
Dodávka na tábory: není úplně ideál, drsňáci budou kombinovat s osobákem,
jak legendový je na legendových, ohledně stavění / bourání tábora je otázka,
jestli nepůjčit dodávku jinou pro jistotu?, stavění tábora má řešit Olga, bourání
Kája (možná Hynek, nebude-li Kája moci)
Benefičák: Honzík se bude snažit popohánět, ale pokud nemáme taháka
interprety ani místo, tak jsme dost na vodě

