
Wewnętrzny Regulamin Szkolenia na Przewodnika Beskidzkiego III klasy

1. Wstęp.

1.1. Celem szkolenia, jest przygotowanie kadry przewodnickiej dla organizacji i prowadzenia 
zorganizowanych grup wycieczkowych na obszarze Beskidów, obejmujący obszar określony 
w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r.   
(Dz.U.2014.868).

1.2. Szkolenie organizowane jest przez Odział PTTK w Tychach oraz Koło Przewodników 
Turystycznych im. H. Czyby w Tychach

1.3. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest:
       - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U.2016.187  
          z późniejszymi zmianami),
       - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania
         uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U.2014.868),
       - Zaświadczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń
         dla kandydatów na przewodników górskich NZ/2/2017 z 23.03.2017 r.
1.4.  Program szkolenia realizowany będzie na zajęciach teoretycznych, praktycznych z pierwszej 

 pomocy oraz praktycznych w terenie w okresie od ……………2018 r. do ………………. 2019 r. 
1.5.  Kierownikiem szkolenia jest kol. ……………………………...

2. Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

- wiek: min 18lat,
- wykształcenie minimum średnie (w dniu egzaminu państwowego),
- dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej, 
- zainteresowania turystyczne,
- wniesienie opłaty w wysokości 1 400 zł, która może zostać rozłożona na trzy raty:  

w wysokościach 500,00 zł  + 500,00 zł + 400,00 zł.,
- opłata wpisowa w wysokości 500,00 zł, wpłacana przed rozpoczęciem szkolenia, zostanie 

zwrócona w całości jeżeli szkolenie nie dojdzie do skutku ze względu na zgłoszenie się 
mniejszej liczby uczestników niż 10,

- z chwilą rozpoczęcia szkolenia, wniesione opłaty nie zostaną zwrócone tym  uczestnikom 
szkolenia, którzy z niego zrezygnują,

- wniesione opłaty nie zostaną zwrócone tym  uczestnikom szkolenia, którzy zostaną skreśleni 
z listy uczestników ze względu na nieprzestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu,

- wniesione opłaty pokrywają koszty: organizatora, zajęć teoretycznych, materiałów 
szkoleniowych,   

- wniesione opłaty nie obejmują; kosztów zajęć praktycznych (wycieczek), egzaminu 
państwowego. 

- Na wycieczki w ramach szkolenia praktycznego uczestnik ubezpiecza się indywidualnie.

3. Program szkoleniowy.

3.1.  Na program szkoleniowy składają się zajęcia:
- teoretyczne w formie wykładów - 150 godz., (tematyka wykładów wyszczególniona została 
  w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
- 10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy, (tematyka wykładów wyszczególniona 

          została w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
- 40 dni szkolenia praktycznego w terenie w formie wycieczek pieszych na obszarze uprawnień

         według harmonogramu wycieczek wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. 
3.2.  Zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w sali …………………………………………., 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
3.3.  Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się o godz. …………………...



3.4.  Zajęcia teoretyczne będą prowadzone przez wykładowców posiadających wykształcenie 
wyższe.

3.5.  Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez kwalifikowaną kadrę przewodnicką.
3.6.  Program szkolenia jest zgodny z załącznikiem nr. 3 Rozporządzenia Ministra Sportu

 i turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego 
(Dz.U.2014.868).

3.7.  Zajęcia praktyczne obejmują samodzielne prowadzenie przez uczestnika szkolenia wybranych
 odcinków tras wycieczkowych w obrębie uprawnień, pod kierunkiem instruktora, zarówno
 w warunkach letnich, jak i zimowych. 

3.8.  Uczestnik szkolenia potwierdza swoją obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych, 
 podpisem na liście obecności.

3.9.  Organem społecznym reprezentującym uczestników szkolenia oraz współpracującym
 z organizatorem szkolenia oraz kierownikiem szkolenia jest starosta, wybrany przez uczestników 
 szkolenia.

4. Warunki ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu państwowego.

4.1. Uczestniczenie w co najmniej 120 godz. zajęć teoretycznych, 10 godzin szkolenia praktycznego 
z pierwszej pomocy oraz 30 dniach  wycieczkowych.

4.2. Zaliczenie zajęć praktycznych (pierwsza pomoc, terenoznawstwo).
4.3. Zdanie egzaminu wewnętrznego.
4.4. Złożenie oświadczenia o niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne przestępstwa
       popełnione w związku z wykonywaniem zawodu przewodnika lub pilota wycieczek.
4.5. Wniesienie pełnej opłaty za szkolenie.

5. Egzaminy.

5.1.  Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym - teoretycznym 
(……………………………………………………..) oraz praktycznym realizowanym na wycieczce. 
5.2. Egzamin państwowy odbywa się przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa
       Śląskiego, według zasad określonych w Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia  
       26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U.2014.868). 
 5.3. Za egzamin państwowy pobierana jest odrębna opłata.

6. Uprawnienia.

6.1. Złożenie egzaminów wewnętrznych jest podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończenia
       szkolenia, co uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. 
6.2. Pozytywne zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa
       Śląskiego, jest podstawą do uzyskania państwowych uprawnień przewodnika na obszar Beskidów
       klasy III.
6.3. Szczegółowy zakres stopień trudności tras i wycieczek prowadzonych przez przewodników
       górskich beskidzkich klasy III, określa § 6 ust. 2, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu  
       i  Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego
       (Dz.U.2014.868). 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych, może być
       podstawą do usunięcia, bez zwrotu opłaty, z listy uczestników szkolenia, a tym samym
       niedopuszczenia do egzaminów wewnętrznych oraz państwowego.
7.2. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami
       zawartymi w przepisach prawa cywilnego.
7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………………….r. 




