
                               

Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

zapraszają na Kurs Instruktora Krajoznawstwa PTTK

1. Organizatorem  kursu  jest  Oddział  PTTK  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni.  Ul.  Zawiszy
Czarnego 1, 81-374 Gdynia. 

2. Organizator  przeprowadza kurs na podstawie uchwały nr 66/X/III/94 Zarządu Głównego
PTTK  z  dn.  10.12.1994  r.  (elementy  szkolenia  ogólnego)  oraz  programu  szkolenia
specjalistycznego uchwalonego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK (http://kkraj.pttk.pl/
ik/index.php?co=szkolenie). 

3. Kierownik kursu: kol. Jarosław Kaczmarczyk (Instruktor Krajoznawstwa Polski) 
Sekretarz kursu  kol. Małgorzata Gwizdek (Instruktor krajoznawstwa Regionu)

4. Kadra wykładowcza:  Zasłużeni  Instruktorzy Krajoznawstwa,  Instruktorzy Krajoznawstwa
Polski i Regionu, inni doświadczeni praktycy z dziedzin objętych szkoleniem.

5. Zajęcia kursowe odbędą się w siedzibie oddziału w następujących terminach: 

      20 października 2018 (sobota) w godz. 10.00-17.30
      21 października 2018 (niedziela) w godz. 10.00 – 17.30         
      26 października 2018 (piątek) w godz. 17.00-20.15
      27 października 2018 (sobota) w godz. 10.00-17.30
      28 października 2018 (niedziela) w godz. 09.00-14.30.

6. Koszt kursu: 70 zł. (obejmuje: materiały, wykładowców, certyfikat ukończenia kursu, kawę 
i herbatę w trakcie zajęć).

7. Uczestnikiem kursu może zostać członek PTTK z co najmniej 2-letnim stażem, posiadający
zamiłowanie do turystyki i  krajoznawstwa, wykazujący się działalnością  w tym zakresie
oraz  posiadający  Regionalną  Odznakę  Krajoznawczą  w  stopniu  srebrnym.  Ponadto
zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do przygotowania krótkiej prezentacji (do 10
min) przedstawiającej swoją działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

8. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia  20 września 2018 roku kwestionariusza
(dostępny na stronie  http://kkraj.pttk.pl)  na adres  Oddziału  lub drogą mailową na adres:
gosia.gwizdek@wp.pl oraz uiszczenie opłaty za kurs na konto Oddziału: PKO BP nr konta:
92 1440 1390 0000 0000 1542 2661 z dopiskiem „Kurs IK”.

9. Dla osób przyjezdnych organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. Na życzenie
służymy wykazem tanich miejsc noclegowych na terenie Gdyni.

10. Kurs kończy się egzaminem testowym (30 pytań) i wydaniem certyfikatu.

11. Szkolenie dofinansowane ze środków ZG PTTK.

Serdecznie zapraszamy do Gdyni !
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