Załącznik nr 5
Do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich
i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
.........................................................................
miejscowość, data

WNIOSEK

do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
za pośrednictwem Zarządu Oddziału PTTK
………………………………………..
o nadanie uprawnień
przewodnika turystycznego PTTK miejskiego/terenowego
Na podstawie § 32- § 35 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych
miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK (Uchwała Zarządu
Głównego PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 roku) wnoszę o nadanie uprawnień przewodnika
turystycznego PTTK dla:
1. DANE WNIOSKODAWCY
imię.............................................. nazwisko ..................................................................................................
nazwisko rodowe ............................................................................................................................................
2. IMIONA RODZICÓW
ojca................................................................... matki ...................................................................................
3. DATA I MIEJSCE URODZENIA
data (dzień, miesiąc, rok) ........................................... miejscowość .............................................................
4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
gmina ..................................................... powiat ...........................................................................................
miejscowość........................................... kod pocztowy ............................. tel. ...........................................
ulica................................................................ nr domu i mieszkania............................................................
5. ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku pobytu poza stałym miejscem zameldowania)
gmina ..................................................... powiat ...........................................................................................
miejscowość........................................... kod pocztowy ............................ tel. ............................................
ulica................................................................ nr domu i mieszkania............................................................
6. RODZAJ I ZAKRES UPRAWNIEŃ*
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY (terenowy, miejski*)
..............................................................................................................................................................
rodzaj uprawnień: miejski, terenowy po województwie, terenowy po powiecie, terenowy po gminie, terenowy po regionie,
terenowy po trasie – podać nazwę miasta, województwa, powiatu, gminy, regionu, wyszczególnić trasę

WNIOSKUJĘ O DOKONANIE WPISU JĘZYKA OBCEGO

..............................................................................................................................................
proszę podać język

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie byłem(a) karany(a) za przestępstwa umyślne lub
inne popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
2. Dwie fotografie 3,5 x 4,5 cm
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia prowadzonego przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do szkolenia
przewodników turystycznych lub kserokopię legitymacji przewodnika turystycznego wydaną przez jeden z podmiotów,
o których mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. nr 133 poz. 884 z 1997
r. z późn. zmianami).
4. Świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych,
5. Kserokopię świadectwa, dyplomu, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.
6.Kserokopię legitymacji przewodnickiej państwowej lub PTTK.

Poświadczam otrzymanie załączników: 1, 2, 3, 4, 5, 6*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, podpis i pieczęć organizatora szkolenia

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym,

* niepotrzebne skreślić

