Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach
Regulamin Kursu Przewodnickiego 2019/2020
1. Kurs rozpoczyna się 6. Marca 2019 r., a kończy się egzaminem wewnętrznym
w listopadzie 2020 r.
2. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które do dnia 31. grudnia 2020 r. będą miały
ukończone 18 lat. Warunkiem przyjęcia na kurs osoby niepełnoletniej jest dostarczenie
pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Każdy uczestnik kursu musi być członkiem PTTK.
4. Od uczestnika wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w kursie. Zaświadczenie należy dostarczyć w terminie
poprzedzającym pierwszy wyjazd szkoleniowy.
5. Cena kursu:
- dla uczniów/studentów 290 zł (wpisowe 70 zł + 220 zł), w ratach 370 zł (wpisowe 70 zł
i dwie raty po 150zł),
- dla pozostałych uczestników 370 zł (wpisowe 70 zł + 300 zł), w ratach 450 zł
(wpisowe 70 zł i dwie raty po 190 zł).
Wpisowe jest płatne do 20.03.2019 r. I rata lub całość płatne do 10.04.2019r., II rata do
15.05.2019r. Uiszczenie wpisowego uprawnia do otrzymania legitymacji PTTK
z opłaconą składką na rok 2019.
6. Opłata kursowa obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, opiekę
przewodnicką w czasie wyjazdów szkoleniowych, szkolenia praktyczne oraz bezpłatne
noclegi w obiektach SKPB w Katowicach, za wyjątkiem Chaty na Zagroniu.
7. W cenę kursu nie są wliczone przejazdy, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie w czasie
trwania wyjazdów szkoleniowych.
8. Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieuregulowanie wpłat w wyznaczonych
terminach skutkuje skreśleniem z listy kursantów.
9. Warunki ukończenia kursu:
- zdobycie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów przyznawanych przez
instruktorów za obecność na wyjazdach, przyznawanie punktów odbywa się według
zasady 3 punkty za pobyt całą dobę na wyjeździe, albo 2 punkty lub 1 punkt za pobyt
krótszy niż dobę,
- zdobycie 15 punktów przyznawanych za prowadzenie grupy na wyjazdach kursowych,
za każde prowadzenie przyznaje się 0 - 5 pkt., decyzję o liczbie przyznanych punktów
podejmuje instruktor na danym wyjeździe,
- obecność na minimum 50% wykładów,
- odbycie praktyki przewodnickiej i uczestnictwo w przejściu przewodnickim
na zasadach uzgodnionych z szefostwem kursu,
- zaliczenie przynajmniej dwóch imprez na orientację na zasadach uzgodnionych
z szefostwem kursu,
- zaliczenie tzw. manewrów na zasadach ustalonych przez szefostwo kursu,
- udział w minimum jednym rozbijaniu lub zwijaniu bazy namiotowej,
- odbycie praktyki na jednej z baz namiotowych SKPB w Katowicach, na zasadach
uzgodnionych z szefostwem kursu,
- odbycie praktyki w Chacie na Zagroniu, na zasadach uzgodnionych z szefostwem
kursu,
- obecność na co najmniej 2 szkoleniowych wyjazdach autokarowych,
- zaliczenie szkolenia praktycznego z bezpieczeństwa w górach (tzw. „goprowskiego”),
- zaliczenie wszystkich egzaminów cząstkowych,
- zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej
i praktycznej, zasady tego egzaminu są określone w osobnym regulaminie.

10. Ze względów bezpieczeństwa i szkoleniowych podczas wyjazdów wymagane jest
bezwzględne stosowanie się do poleceń prowadzących wyjazdy.
11. Kursant ma prawo do:
- zdawania egzaminów poprawkowych,
- otrzymywania materiałów szkoleniowych obejmujących wykładany materiał (jeżeli
wykładowca przewiduje takie materiały),
- bezpłatnych noclegów na wszystkich bazach namiotowych SKPB w Katowicach
do czasu zakończenia kursu (za wyjątkiem Chaty na Zagroniu),
- bezpłatnego udziału w określonych imprezach organizowanych przez SKPB
w Katowicach,
- odwoływania się od decyzji szefostwa kursu do Zarządu SKPB w Katowicach.
12. Osoba, która z pozytywnym wynikiem ukończyła kurs przewodnicki i jest pełnoletnia:
- może ubiegać się o członkostwo w SKPB Katowice, decyzję o przyjęciu w poczet
członków podejmuje zarząd SKPB w Katowicach na wniosek kursanta,
- otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego
na przewodnika górskiego na obszar Beskidów.
13. Skreślenie z listy kursantów może nastąpić decyzją Zarządu na wniosek szefostwa
kursu w przypadku:
- nadużywania alkoholu lub zażywania środków odurzających w czasie zajęć
szkoleniowych i imprez organizowanych przez Koło,
- samowolnego opuszczenia wyjazdu kursowego, bez wcześniejszego poinformowania
prowadzącego wyjazd,
- notorycznego kwestionowania poleceń prowadzących wyjazdy,
- prezentowania postaw stojących w rażącej sprzeczności z ogólnie przyjętymi
zasadami współżycia w grupie.
Skreślenie z listy kursantów z powyższych powodów nie uprawnia do dochodzenia
zwrotu wpisowego i opłaty za kurs.
14. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu SKPB w Katowicach.
Klauzula informacyjna:
Osoba, która z pozytywnym wynikiem ukończyła kurs przewodnicki i pragnie przystąpić do
egzaminu państwowego na przewodnika górskiego na obszar Beskidów, powinna:
- mieć ukończone 18 lat,
- nie być karaną za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku
z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
- posiadać wykształcenie średnie.

