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Warszawa, 1.12.2018 r.

Koła, Kluby, Oddziały Przewodników Turystycznych PTTK
Samorządy Wojewódzkie Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK informuje, że w Sanoku organizowane jest
szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK (przewodnicy górscy
w dniach 12-17 lutego 2019r., terenowi i miejscy w dniach 14-17 lutego 2019 r).
Organizatorem kursu jest Koło Przewodników PTTK przy Oddziale „Ziemia Sanocka”
w Sanoku i Komisja Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK.
Na szkolenie zapraszamy Koleżanki i Kolegów przewodników wytypowanych przez
macierzyste Zarządy Kół, Klubów i Oddziałów Przewodnickich PTTK. Kandydaci na
Instruktorów Przewodnictwa winni spełniać następujące kryteria:
 być członkiem PTTK,
 co najmniej od 5 lat być czynnym przewodnikiem,
 legitymować się aktywnym prowadzeniem szkoleń i innych form dokształcania na
rzecz środowiska przewodnickiego (wykłady, wycieczki),
 posiadać nienaganną kulturę osobistą.
W trosce o wysoki poziom przygotowania teoretycznego i metodycznego Instruktorów
Przewodnictwa PTTK, KSPT i KP ZG PTTK wprowadziły dodatkowy wymóg w postaci
przygotowania autoprezentacji dotyczącej ścieżki rozwoju zawodowego kandydata na
Instruktora Przewodnictwa PTTK. Prezentacja (w programie Power Point), przedstawiana
będzie przez kursantów w dniach 14 i 15 lutego 2019 r. w czasie 4-minutowego wystąpienia
i stanowić będzie 20% końcowej oceny egzaminacyjnej.
Ramowy program szkolenia, ankietę kandydata na Instruktora Przewodnictwa wraz
z rekomendacją jednostki delegującej przesyłamy jako załącznik do niniejszego pisma.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 550,00 PLN (górscy) i 440,00 PLN (miejscy
i terenowi). Ceny uwzględniają dodatkowe dotacje, o które czynimy starania. Przy braku
dotacji odpłatność będzie większa o maksymalnie 50,00 PLN. Zakwaterowanie w pokoju
jednoosobowym płatne dodatkowo: 150,00 zł – górscy; 100,00 - miejscy i terenowi. Opłatę
należy uiścić przelewem na konto Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2,
nr konta:

20 8642 1184 2018 0062 0888 0010
z dopiskiem „Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK”. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie
z dołączoną ankietą oraz wpłatą będzie traktowane przez organizatorów jako deklaracja
obowiązkowego uczestnictwa (w przypadku rezygnacji z kursu wpłata nie będzie zwracana).
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Opłaty za uczestnictwo w kursie mogą być dokonywane z funduszy Oddziałów, Kół,
Klubów lub własnych. W ramach wpłaty organizatorzy kursu zapewniają:







3 lub 5 noclegów (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami),
pełne wyżywienie,
ubezpieczenie NNW w ramach członkostwa w PTTK,
legitymację instruktorską.
odznakę instruktora przewodnictwa,
materiały szkoleniowe.

Wypełnioną ankietę wraz z rekomendacją jednostki delegującej należy przesłać
w terminie do 31 stycznia 2019 r. na adres:
Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku ul. 3 Maja 2, 38-500 Sanok
z dopiskiem „Komisja Przewodnicka ZG PTTK - Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK”,
lub skan ankiety pocztą elektroniczną (zalecane) na adres e-mail: kurs.sanok@wp.pl
W przypadku przesłania ankiety w formie elektronicznej, oryginał należy przywieźć ze sobą.
Informujemy, że kurs odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach. Maksymalna ilość
uczestników nie może przekroczyć 50 osób. O ostatecznym przyjęciu na kurs decyduje jego
kierownictwo.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela wiceprzewodniczący Komisji
Przewodnickiej ZG PTTK, kol. Artur Kowalczyk - tel. 662 149 277.
Kandydaci na szkolenie proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji PTTK (z opłaconą
składką za 2019 rok), legitymacji przewodnickiej i dowodu osobistego.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Swietłana Koniuszewska
Przewodnicząca KP ZG PTTK

