Załącznik nr 2
do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych
miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
…………………………………………………….
Pieczęć podłużna organizatora szkolenia

ZAŚWIADCZENIE NR......................
ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK
miejskich/terenowych*

Pan(i).........................................................................................................................................................
. imię i nazwisko
urodzony(a) w dniu ............................................................... r. w ............................................................
imię ojca i matki............................................................................. nr PESEL.............................................
był(a) słuchaczem szkolenia zorganizowanego przez:...............................................................................
...................................................................................................................................................................
dla: ............................................................................................................................................................
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

przeprowadzonego w okresie od dnia. ........................................r. do dnia: .........................................r.

Słuchacz(ka) ukończył(a) szkolenie teoretyczne i praktyczne dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia opracowanym przez organizatora szkolenia w oparciu o ramowy program szkolenia przewodników turystycznych
miejskich i terenowych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu
Głównego z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień
przewodników turystycznych PTTK.
Kierownik szkolenia
.........................................................................

Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie
........................................................................

..........................................................................................r.
miejsce i data wystawienia zaświadczenia

* niepotrzebne skreślić

/ Program umieszczony na str. 2 Zaświadczenia ukończenia szkolenia/
PRZEWODNICY MIEJSCY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Historia Polski
Geografia turystyczna Polski
Historia kultury w Polsce
Ochrona przyrody i środowiska w
Polsce
Turystyka w Polsce
Metodyka i etyka przewodnictwa
Ogólne zasady bezpieczeństwa w
turystyce
Podstawowe przepisy prawne
w turystyce
Wybrane zagadnienia z psychologii
i socjologii

10

Zajęcia praktyczne

11.
12.
13.
14.

Historia miasta na tle historii Polski
Kultura i sztuka miasta
Miasto współczesne
Geografia turystyczna miasta
i regionu
Topografia miasta i strefy podmiejskie
Szkolenie praktyczne

15.
16.

OGÓŁEM

8*
15*
20*
6*
5*
25
5
6
11
5 dni wycieczkowych
25
30
15
17
23
9 dni wycieczkowych
211 + 14 dni wycieczkowych
(w tym* 54 godz.
samokształcenie
lub e-learning)

PRZEWODNICY TERENOWI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Historia Polski
Geografia turystyczna Polski
Historia kultury w Polsce
Ochrona przyrody i środowiska w
Polsce
Turystyka w Polsce
Metodyka i etyka
przewodnictwa
Ogólne zasady bezpieczeństwa w turystyce
Podstawowe przepisy prawne w
turystyce
Wybrane zagadnienia z psychologii
i socjologii

10

Zajęcia praktyczne

11.
12.
13.

Historia regionu na tle historii Polski
Kultura i sztuka regionu
Charakterystyka geograficzna regionu
Etnografia regionu
Środowisko przyrodnicze regionu i
jego ochrona
Zagospodarowanie turystyczne regionu
Terenoznawstwo i topografia
Szkolenie praktyczne

14.
15.
16.
17.
18.

8*
15*
20*
6*
5*
25
5
6
11
5 dni wycieczkowych
25
20
15
10
10
15
30
10 dni
226 + 15 dni wycieczkowych
(w tym* 54 godz.
samokształcenie
lub e-learning)

