
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

Regulamin Kursu Przewodnickiego 2022/2024

1. Kurs rozpoczyna się 05.10.2022 r., a kończy się egzaminem wewnętrznym w listopadzie 2024 r.

2. Uczestnikami kursu mogą być osoby z przynajmniej przeciętną kondycją fizyczną, które do
01.11.2024 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 i mieć opłaconą aktualną składkę członkowską.

4. Od uczestnika wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
w kursie. Zaświadczenie należy dostarczyć w terminie poprzedzającym pierwszy wyjazd
szkoleniowy, który odbędzie się 14-16.10.2022 r.

5. Cena kursu obejmuje wpisowe oraz opłatę za kurs:
a) wpisowe dla każdego – 100 zł

b) opłata dla uczniów/studentów:
 400 zł – płatne jednorazowo
 250 zł + 200 zł – płatne w dwóch ratach

c) opłata dla pozostałych uczestników:
 500 zł – płatne jednorazowo
 300 zł + 250 zł – płatne w dwóch ratach

d) Cena kursu zawiera wyrobienie legitymacji członkowskiej PTTK wraz z opłaceniem składki
członkowskiej za rok 2023.

6.Terminy płatności:
 wpisowe płatne do: 31.10.2022
 całość opłaty lub jej pierwszej raty płatna do: 30.11.2022 r.
 opłata II raty do: 31.01.2023

7. 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.

8. W cenę kursu nie są wliczone przejazdy, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie w czasie trwania
wyjazdów szkoleniowych oraz egzaminu wewnętrznego. Składka PTTK pokrywa koszty
ubezpieczenia na rok 2023.

9.Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieuregulowanie wpłat w wyznaczonych terminach
skutkuje skreśleniem z listy kursantów.

10.Warunki ukończenia kursu:

a) zaliczenie wszystkich egzaminów cząstkowych przed dniem egzaminu wewnętrznego;



b) zdobycie minimum 20 punktów za prowadzenie grupy na wyjazdach kursowych przyznawanych
według zasad określonych w załączniku nr 1 do regulaminu;

c) obecność na minimum 50% wykładów i wyjazdów kursowych;

d) odbycie praktyki przewodnickiej (tzn. prowadzenia grupy zewnętrznej w uzgodnieniu z
szefostwem kursu);

e) uczestnictwo w przejściu przewodnickim na zasadach ustalonych przez szefostwo kursu;

f) zaliczenie przynajmniej dwóch imprez na orientację na zasadach ustalonych przez prowadzącego
wykład z terenoznawstwa;

g) zaliczenie tzw. manewrów na zasadach ustalonych przez szefostwo kursu;

h) udział w minimum 1 rozbijaniu lub zwijaniu bazy namiotowej;

i) odbycie minimum siedmiodniowej praktyki na jednej z baz namiotowych SKPB w Katowicach.
Istnieje możliwość podziału czasowego praktyki, przy czym wymogiem jest utrzymanie ciągłości
praktyki przez 5 dni lub 3 weekendy. Pozostałe dni można odpracować na kolejnych
zwijaniach/rozbijaniach baz, po uzgodnieniach z szefami baz.

j) odbycie minimum weekendowej praktyki w Chacie na Zagroniu;

k) uczestnictwo w przynajmniej dwóch szkoleniowych wyjazdach autokarowych w łącznym czasie
przynajmniej czterech pełnych dni;

l) zaliczenie szkolenia praktycznego z bezpieczeństwa w górach (tzw. „goprowskiego”);

n) zdanie wewnętrznego praktycznego egzaminu końcowego, składającego się z części terenowej,
miejskiej oraz autokarowej. Zasady tego egzaminu są określone w osobnym regulaminie.

11. Ze względów bezpieczeństwa i szkoleniowych podczas wyjazdów wymagane jest bezwzględne
stosowanie się do poleceń prowadzących wyjazdy.

12. Uczestnicy kursu oraz prowadzący wyjazdy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych
przepisów sanitarno-epidemicznych.

13. Kursant ma prawo do:

a) zdawania egzaminów poprawkowych,

b) otrzymywania materiałów szkoleniowych, obejmujących wykładany materiał (jeżeli wykładowca
przewiduje takie materiały);

c) bezpłatnych noclegów na wszystkich bazach namiotowych SKPB w Katowicach do czasu
ukończenia kursu (za wyjątkiem Chaty na Zagroniu);



d) odwoływania się od decyzji szefostwa kursu do Zarządu SKPB w Katowicach.

14. Osoba, która z pozytywnym wynikiem ukończyła kurs przewodnicki i jest pełnoletnia:

a) może ubiegać się o członkostwo w SKPB w Katowicach, zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie Koła.

b) otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego na
przewodnika górskiego klasy III na obszar całych Beskidów.

15. Skreślenie z listy kursantów może nastąpić decyzją Zarządu SKPB w Katowicach na wniosek
szefostwa kursu w przypadku:

a) nadużywania alkoholu lub zażywania środków odurzających w czasie zajęć szkoleniowych i
imprez organizowanych przez SKPB w Katowicach;

b) samowolnego opuszczenia wyjazdu kursowego, bez wcześniejszego poinformowania
prowadzącego wyjazd,

c) notorycznego kwestionowania poleceń prowadzących wyjazdy,

d) prezentowania postaw stojących w rażącej sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami
współżycia w grupie,

e) niedostarczenia wymaganym terminie stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

16. Skreślenie z listy kursantów z powyższych powodów nie uprawnia do dochodzenia zwrotów
wpisowego i opłaty za kurs.

17. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu kursu należy do Zarządu SKPB w Katowicach.

18. 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,
 być niekarana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem

zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 posiadać przynajmniej wykształcenie średnie.



Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Kursie
Przewodników Beskidzkich

1. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach z siedzibą w
Katowicach, przy ul. Warszawskiej 6/302 (kod pocztowy: 40-006); e-mail:
ompttkkatowice@skpb.org; telefon: 668 842 377, zwany dalej „Oddziałem”.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
prowadzenia dokumentacji kursu przewodnickiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie jest skutkiem wymogu ustawowego, do którego wypełnienia zobowiązany
jest Oddział.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe przechowywane
będą przez Oddział.

4. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla
realizacji celów określonych w pkt 2, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia kursu.

5. Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie
danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, do uzyskania kopii danych,
ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach i w zakresie
określonym w RODO. Żądanie usunięcia danych może być równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Kursie. Korzystanie z tych uprawnień pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych do czasu skorzystania z danego uprawnienia.

6. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych
osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę możesz złożyć
pisemnie na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa lub elektronicznie, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie
internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkować odmową uczestnictwa w kursie.

8. Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku prawnego. Nie wymaga podjęcia
działań z Twojej strony, aby była skuteczna i miała zastosowanie.


