REGULAMIN KURSU
dla kandydatów na przewodników miejskich po Toruniu
organizowanym przez Oddział Miejski PTTK w terminie

21.10.2016r. – 07.04.2017r.
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Kurs jest organizowany przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
2. Kurs trwa od 21.10.2016 do 07.04.2017
Zajęcia na Kursie odbywać się będą zgodnie z programem kursu :
zajęcia teoretyczne, praktyczne, szkoleniowe, wycieczki piesze, praktyki
przewodnickie/ - w tym 2 wycieczki autokarowe . Zajęcia teoretyczne
odbywają się w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK ul. Piekary 41, sala na II p.
3. Zajęcia praktyczne odbywały się będą zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy
poznają trasy turystyczne, obiekty zabytkowe oraz zapoznają się z metodyką
prowadzenia wycieczek
4. Kurs kończy się 3 stopniowym egzaminem komisyjnym. Po pozytywnie zdanym
egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymają:

Certyfikat Przewodnika Turystycznego Miejskiego PTTK po Toruniu
5. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin i przystąpią do PTTK dodatkowo
otrzymają legitymację-identyfikator PTTK –wydaną przez ZG PTTK
6. Za sprawy związane z naborem, informacją oraz organizacją odpowiedzialne jest
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK – pl. Rapackiego 2, tel. 56/622-49-26
e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl , czynne codziennie w godz. 8.30-16.00 oraz w każdą
sobotę od 9.00-13.00.

II WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS
1. Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie /świadectwo maturalne/,
obywatelstwo polskie, dobry stan zdrowia
2. Predyspozycje do oprowadzania grup turystycznych potwierdzone rozmową
kwalifikacyjną oraz zamiłowanie do historii, turystyki i krajoznawstwa

III WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom wyższej uczelni, dokument
potwierdzający znajomość języka obcego
3. Podpisany Regulamin Kursu

IV KOSZT KURSU
1. Koszt kursu wynosi 1200 złotych. Opłaty egzaminacyjne stanową dodatkowy koszt.
2. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w trzech ratach:
I rata- 500,0 złotych przy zapisie, II rata 15.12.2016, III rata do 30.01.2017
3. Wpłaty są przyjmowane w BORT PTTK, przy pl. Rapackiego 2
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie z przyczyn niezależnych od organizatora
nie upoważnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej należności.

V OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KURSU
1. Organizacja wykładów zgodnie z programem szkolenia, zapewnienie wykwalifikowanej
kadry wykładowców i specjalistów w poszczególnych dziedzinach.
2. Zapewnienie odbycia obowiązkowych praktyk
3. Zapewnienie i dostarczenie uczestnikom kursu niezbędnych druków, materiałów
potrzebnych podczas kursu i na egzamin

VI OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSU
1. Dostarczenie wymaganych dokumentów
2. Uiszczanie wpłat w wyznaczonych terminach. Brak wpłaty w określonym terminie
może spowodować skreślenie z listy uczestników Kursu.
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie
obowiązkowych praktyk przewodnickich.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną obowiązuje 3 dniowy termin dokonania
wpłaty

…………………………..
Data

……………………………….
czytelny podpis

