
 

 

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA 
w kursie dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK po Zamościu i Roztoczu 

 1. Organizatorem kursu jest PTTK Oddział w Zamościu ul. St. Staszica 31, tel. 84 6383143, 516148522 
Działając na podstawie uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dn. 27 lutego 2014 w sprawie regulaminu 
szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników 
turystycznych PTTK. 
 2. Warunkami uczestnictwa w kursie są: 
a. ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia, 
b. potwierdzenie oświadczeniem o niekaralności za przestępstwa umyślne i inne, 
c. dobry stan zdrowia, 
d. złożenie ankiety personalnej, 
e. członkostwo w PTTK, 
f.  wniesienie opłaty zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 3. Wykłady teoretyczne będą odbywać się dwa razy w tygodniu: poniedziałki i wtorki w godz. 16.30 -19.30 
wg harmonogramu miesięcznego szkolenia. 
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w wybrane soboty (6 x 8 godz., 6 x 4 godz.) wg harmonogramu. Organizator kursu 
zastrzega możliwość zmiany kolejności wykładów tematycznych objętych harmonogramem. Ze względu na szczególnie 
niesprzyjające warunki atmosferyczne lub zdarzenia losowe Organizator kursu zastrzega możliwość korekty harmonogramu. 
Informacje na ten temat będą podawane w czasie wykładów oraz na stronie internetowej Oddziału PTTK w Zamościu  
w zakładce kurs przewodnicki 2018. 
 4. Termin pierwszych zajęć: 15.12 2017 r. o godz. 16.30 w Klubie Batalionowym w Zamościu, ul. Piłsudskiego 36. 

 5. Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w minimum 2/3 zajęć przewidzianych programem kursu oraz 
zaliczenie wstępne w formie testu. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zaświadczenie wydane przez Organizatora. 
Uczestnik uzyskuje uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny PTTK. 
 6.Opłaty za kurs i forma płatności. 
Opłata za kurs wynosi 1500 zł. 

Powyższa opłata może być wpłacona jednorazowo lub w 4 ratach: 
 I.   do 8.01.2018 r.   - 300 zł 
II.   do 28.02.2018 r. - 400 zł 
III.  do 30.03.2018 r. - 400 zł 
IV.  do 20.04.2018 r. - 400 zł 
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Oddziału PTTK w Zamościu lub przelewem na konto organizatora 
   29 1240 2005 1111 0000 1764 7980. 

Dokonując płatności przelewowej prosimy o podanie w tytule przelewu: Imię i Nazwisko uczestnika, kurs przewodnicki. 
W ramach opłaty Organizator zapewnia Uczestnikom kursu: 
   wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne zgodnie z programem kursu. 
   podstawowe materiały szkoleniowe (wydawnictwa w formie papierowej i elektronicznej) 
   ubezpieczenie NNW podczas wycieczek szkoleniowych. 
Opłata nie obejmuje wyżywienia podczas zajęć na kursie oraz opłaty za egzamin. 
Opłata za egzamin zostanie ustalona przez Komisję Egzaminacyjną i płatna będzie w terminie 14 dni przed wyznaczoną 
datą egzaminu. 
 7. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania 
- do 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu - 300 zł 
- rezygnacja w terminie późniejszym adekwatnie do poniesionych przez organizatora kosztów. 
 8. W sprawach spornych obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
 9. Informacje uzupełniające 
Uczestnicy kursu mogą ze swojego grona wybrać starostę kursu. 
Program kursu nie obejmuje szkolenia w Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu. 
W innych niewymienionych przypadkach decyduje kierownictwo kursu. 

 Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości powyższy regulamin - warunki uczestnictwa w kursie przewodnickim co 
potwierdzam swoim podpisem: 

 

Imię i nazwisko................................................................................................. 

Podpis........................................................................ 

Zamość, dnia....................................... 


