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§1[Postanowieniaogólne] 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, przystąpienia oraz prowadzenia Kursu dla
kandydatównaprzewodnikówtatrzańskichklasyIIIprowadzonegoprzezCentralnyOśrodekTurystyki
GórskiejPTTKprzywspółpracyzKołemPrzewodnikówTatrzańskichim.M.Sieczkiw Krakowie. 
§2[Definicje] 
IlekroćjestmowawniniejszymRegulaminieo: 
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK (adres:
31-010Kraków,ul.Jagiellońska6,tel.:124222840); 
2) Kursie - należy przez to rozumieć kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich III klasy
prowadzonyprzezOrganizatora; 
3) Uczestniku–należyprzeztorozumiećosobę,którazostałazakwalifikowanaprzezOrganizatorado
uczestnictwawKursie; 
4) Kandydacie–należyprzeztorozumiećosobęubiegającąsięozakwalifikowaniedoprzystąpienia
doKursu; 
5) Wykładowcy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą wykształcenie wyższe, prowadzącą
zajęciateoretycznewramachKursu; 
6) Instruktorze–należyprzeztorozumiećosobęposiadającąudokumentowanąpraktykęwzakresie
wykonywania zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w wymiarze co
najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru
organizatorówszkoleń,prowadzącązajęciapraktycznewramachKursu; 
7) Ustawie–należyprzeztorozumiećustawęzdnia29sierpnia1997r.ousługachhotelarskichoraz
usługachpilotówwycieczekiprzewodnikówturystycznych(tj.zdnia18listopada2020r.,Dz.U.z
2020r.poz.2211zpóźniejszymizmianami); 
8) Rozporządzeniu – należyprzeztorozumiećRozporządzenieMinistraSportuiTurystykizdnia26
czerwca2014r.wsprawienabywaniauprawnieńprzewodnikagórskiego(Dz.U.2014poz.868,ze
zm.Dz.U.2019poz.1328 zpóźniejszymizmianami); 
9) Programie Kursu – należy przez to rozumieć PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA
SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH TATRZAŃSKICH KLASY
III,stanowiącyzałącznikdoRozporządzenia. 

§3[WarunkiuczestnictwawKursie] 
1.DoKursumożeprzystąpićosoba,która: 
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1) ukończyła18lat; 
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku zwykonywaniem
zadańprzewodnikaturystycznegolubpilotawycieczek; 
3) posiadawykształcenieśrednielubśredniebranżowe; 
4) jestczłonkiemPTTKinieposiadazaległościwuiszczaniuskładekczłonkowskich; 
5) przedstawi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w Kursie oraz o
świadomościryzykazwiązanegozeszkoleniempraktycznym; 
6) wypełniDEKLARACJĘUCZESTNICTWAWKURSIE(stanowiącązałącznikdoREGULAMINU); 
7) ukończyła kurs wspinaczkowy w zakresie wspinaczki skalnej u instruktora z uprawnieniami
PZAlubzobowiązałasiędo ukończeniatakiegokursuniepóźniejniżdodnia30czerwca2022
r. (h
 ttp://pza.org.pl/szkolenie/programy/podst); 
8) zostaniezakwalifikowanadouczestnictwawKursieprzezOrganizatorapoprzeprowadzeniu
kwalifikacjiwstępnej,októrejmowawust.2poniżej. 
2.KwalifikacjadouczestnictwawKursiepolegaćbędziena: 
1) przeprowadzeniurozmowywstępnejzKandydatem(możliweprzeprowadzenierozmowywtrybie
telekonferencji) obejmującej w szczególności zagadnienia praktycznej znajomości szlaków
tatrzańskich; 
2)odbyciuwycieczkigórskiej(tatrzańskiej)którejcelembędziesprawdzenieumiejętnościkorzystania
zwyposażeniagórskiegoprzewodnickiego,wtymzmapytopograficznej(przygotowaniedowycieczki,
planowaniezadanejtrasywycieczki)orazumiejętnościporuszaniasięwtereniegórskim,sprawnościi
kondycjipsychofizycznej. 
3. Organizator zastrzega, że kwalifikacja do Uczestnictwa w Kursie zostanie przeprowadzona po
spełnieniuprzezKandydatawymogów,októrychmowawust.1pkt1-7powyżej. 
4.OrganizatorprzewidujeprzyjęcienaKursdo50Uczestników.Wprzypadkuwiększejliczbychętnych
spełniających wymagania oraz posiadających taki sam poziom kwalifikacji o uczestnictwie w Kursie
decydowaćbędziekolejnośćzgłoszenia. 
5.Nabórnakurstrwaćbędzieod dnia1maja2021r.do15czerwca2021r.. 
6. W celu przystąpienia do kwalifikacji wstępnej uprawniającej do uczestnictwa w Kursie Kandydat
dostarczyOrganizatorowipocztąelektronicznąnaadresemailkurs@przewodnicy-tatry.plwterminie
naborunakurs: 
1)
2)
3)
4)
5)

(uchylony); 
oświadczenieostaniezdrowiaumożliwiającymudziałwKursie; 
oświadczenieoniekaralności; 
wypełnionąDEKLARACJĘUCZESTNICTWAWKURSIE; 
zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczkowego podpisane przez instruktora z
uprawnieniami PZAlubzobowiązaniedoukończeniatakiegokursunajpóźniejdo30czerwca
2022r. 

6a.Niezależnieoddokumentówokreślonychwust.6powyżej,Kandydatwypełniwterminienaboru
na
Kurs
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
pod
adresem
https://przewodnicy-tatry.pl/2021/04/kurs-2021-informacje-dotyczace-naboru-i-egzaminow-wstepny
ch/ 
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7. Kandydat oraz Uczestnik zobowiązani są do zapewnienia na własny koszt niezbędnego sprzętu i
wyposażeniaokreślonegoprzezOrganizatora. 
§4[Świadczeniaszkoleniowe] 
1.WramachKursuOrganizatorzobowiązujesię: 
1)zapewnićUczestnikomkadręwykładowcówposiadającychwykształceniewyższe-doprowadzenia
zajęć teoretycznych oraz instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie
wykonywaniazadańprzewodnikagórskiegodlaokreślonegoobszarugórskiegodoprowadzeniazajęć
praktycznych; 
2)zapewnićwarunkiumożliwiającerealizacjęzajęćteoretycznychorazodpowiedniąobsługębiurową
wrazzprzechowywaniemiudostępnianiemdokumentacjiszkolenia; 
3) realizowaćprogramszkoleniadlakandydatównaprzewodnikówgórskich,określonywprzepisach
wydanychnapodstawieart.34ust.1pkt4Ustawyzdnia29sierpnia1997r.ousługachhotelarskich
orazusługachpilotówwycieczekiprzewodnikówturystycznych; 
4) przedstawiać Uczestnikom wewnętrznyRegulaminSzkolenia,określającywszczególnościwarunki
potwierdzaniaudziałuwzajęciachteoretycznychipraktycznychorazichzaliczania; 
5)dostarczaćnabieżącomateriałyszkoleniowewformieelektronicznej; 
6) w razie podjęcia decyzji o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej -doprzedstawieniaUczestnikom
rekomendacji w zakresie oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia tych zajęć oraz do
przekazaniaUczestnikom informacjiowymogachtechnologicznychzwiązanychzkorzystaniemztego
oprogramowania. 

§5[Ramowyprogram] 
1.KurszostanieprzeprowadzonywedługnastępującegoRamowegoProgramu: 
Lp. Przedmiot 

Zakrestematycznyprzedmiotu 

1  Geografiaturystyczna
górPolski,Europyi
świata 

Przeglądmasywówipasmgórskichwszystkich
kontynentówzeszczególnymuwzględnieniemgór
Europy.Podziałgeograficzny,morfologicznyi
turystycznygórPolski.Charakterystykaśrodowiska
geograficznegooraztopografianajważniejszychgrup
górskich.Klimatiwody.Główneszlakiturystyczne. 
Podstawowepojęciazzakresuturystykii
5godzin 
krajoznawstwa.Wartościspołeczne,zdrowotne,
wychowawczeigospodarczeturystykigórskiej.Historia
iorganizacjaprzewodnictwagórskiego.Organizacja
turystykigórskiej,alpinizmuiratownictwagórskiego. 
Położenie,podziałigraniceTatr.GłównagrańTatri
10g odzin 
dolinywalne,szczegółowatopografiaTatr−
poszczególnedolinywrazzotoczeniem.Obszaryo
szczególnym,sezonowymlubstałym,podwyższonym
ryzyku.Szlakisezonowoniedostępne.Panoramyz

2  Organizacjaturystyki
górskiejwPolsce 

3  TopografiaTatri
zagospodarowanie
turystyczne 

3 


Minimalny
wymiar
zajęć 
5godzin 

4  TopografiaPodtatrzai
Pieninoraz
zagospodarowanie
turystyczne 
5  Środowisko
przyrodniczeTatr,
PodtatrzaiPienini
jegoochrona 

ważniejszychszczytów,przełęczyiinnychmiejsc
widokowych,szlakiturystyczne,głównewęzły
turystyczne.Zagospodarowanie:schroniska,kolejki,
obiektysakralne,leśniczówkiorazinne. 
TopografiaPodhala,Spisza,Liptowa,OrawyiPienin
orazichzagospodarowanieturystyczne,góry
otaczającePodtatrze. 

Charakterystykaśrodowiskaprzyrodniczego,parki
narodowe,krajobrazoweorazrezerwatyprzyrody–
funkcje,znaczenie,zagrożenia.Znajomość
podstawowych,charakterystycznychdlaterenów
górskichgatunkówchronionychiichsiedlisk.Zasady
ruchuturystycznegonaobszarachchronionych,presje
antropogeniczne,bezpieczeństwoprzeciwpożarowew
lasach.Obszaryszczególniezagrożonemasowym
ruchemturystycznym. 
6  Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwaobiektywnezwiązanezterenemi
wycieczkiiturystyw
pogodą,stopnieiocenazagrożenialawinowego,
trudnymterenie
chorobagórska.Niebezpieczeństwasubiektywne
górskim.Podstawy
związanezestanempsychofizycznymczłowiekaoraz
taternictwaletniegoi jegopostępowaniem.Wyposażeniewspinacza,sprzęt
zimowego 
wspinaczkowyiasekuracyjny.Technikawspinaczki
skalnej,stanowiskaiposługiwaniesięliną,zakładanie
poręczówek,ubezpieczanieturysty,zjazdnalinie,
technikapodchodzenianalinie,prowadzeniena
krótkiejlinie.Wyposażeniedowspinaczkizimowej,
technikawspinaniawśniegu,asekuracjawśnieguiw
lodzie,narzędzialodoweiichzastosowanie,
wspinaczkawzimie.Skaletrudnościwspinaczkowych.
Zasadyznakowaniaszlakówturystycznych.Orientacja
wterenie.Posługiwaniesięmapąikompasem.
Określanietrudnościtechnicznejszlaku. 
7  Metodyka
Dydaktykaprzekazuprzewodnickiego.Zaplanowaniei
przewodnictwaietyka przeprowadzeniewycieczki.Sposobynawiązywania
zawodowa 
kontaktuzgrupą.Problematykawycieczekszkolnych,
osóbdorosłychigrupspecjalnych.Metodyka
prowadzeniawycieczekwtereniegórskimz
uwzględnieniemspecyfikigrupyorazwarunków
terenowychipogodowych.Metodykaprowadzenia
wycieczkinaszlakuturystycznymtrudnymiłatwym,w
obiektachmuzealnych.Prowadzeniegrupyw
warunkachekstremalnych(mgła,burza,noc,
oblodzenie,zabłądzenieitp.).Kulturaosobista,etyka
przewodnicka,cechypsychofizyczneiwalory
przewodnika. 
8  Wybranezagadnieniaz Psychologiaisocjologiagrupywycieczkowej.
psychologiiisocjologii  Przewodnikjakokierownikzespołu.Opispożądanej
sylwetkiprzewodnika.Zasadykierowaniazespołami
ludzkimi.Psychologiamłodzieży.Znużeniepsychicznei
fizyczne.Rozwiazywaniekonfliktówwgrupie.
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10godzin 

10godzin 

10godzin 

10godzin 

5godzin 

Kształtowaniepostawproekologicznychu
organizatorówiuczestnikówruchuturystycznego. 
9  Podstawoweprzepisy Ustawaousługachturystycznych,rozporządzeniew
5godzin 
prawnewturystyce 
sprawienadawaniauprawnieńprzewodnikagórskiego
orazinneprzepisy.Stosunekprawnyprzewodnikgórski
–uczestnikwycieczki.Odpowiedzialnośćprawna
przewodnikagórskiego:karna,cywilnaisłużbowa.
Ubezpieczeniaturystyczne. 
10  Szkoleniepraktycznez Pierwszapomocwróżnychwypadkachiwprzypadku
10godzin 
pierwszejpomocy,
zagrożeniażycia,rozpoznawaniestanówzagrażających
podstawyratownictwa życiu,zabiegireanimacyjne.Rodzajeurazów,
iautoratownictwa 
zabezpieczenie,wykonywanieopatrunków,ułożenie
rannego.Postępowaniewprzypadkachoparzeń,
odmrożeń,porażeniapiorunem.Apteczka
przewodnicka,górskieorganizacjeratowniczeisposoby
łącznościznimi.Autoratownictwowróżnych
praktycznychprzypadkach. 
11  Szkoleniepraktyczne
Polegam.in.nasamodzielnymprzeprowadzeniuprzez 60dni 
wterenie 
uczestnikówszkoleniawybranychodcinkówtraspod
kierunkieminstruktora. 
 OGÓŁEM 
Conajmniej: 
−140godzinzajęćteoretycznych, 
−10godzinszkoleniapraktycznegozpierwszejpomocy, 
−60dniszkoleniapraktycznegowterenie. 
Uwaga: 
ProgramszkoleniaprzewodnikówturystycznychgórskichtatrzańskichklasyIIIwwarunkach
zimowychobejmujeszlakiturystycznenaterenieuprawnień,zwyjątkiemnastępującychodcinków
szlaków: 
1.Liliowe–Świnica; 
2.OrlaPerćwrazzewszystkimiszlakamidojściowymiodschronisk,zwyjątkiemichnastępujących
odcinków(dopuszczalnych): 
–Murowaniec–CzarnyStawGąsienicowy(fragmentniebieskiegoszlakunaZawrat), 
–Murowaniec–CzerwonyStaw(fragmentżółtegoszlakunaKrzyżne), 
–SchroniskowDoliniePięciuStawów–dozakończeniaramieniaKołowejCzuby(fragment
niebieskiegoszlakunaZawrat); 
3.ZielonyStaw–ŚwinickaPrzełęcz; 
4.CzarnyStawGąsienicowy–Karb–Kościelec; 
5.ZielonyStaw–Karb–Kościelec; 
6.MorskieOko–DolinaPięciuStawów; 
7.MorskieOko–WrotaChałubińskiego; 
8.CzarnyStaw–Rysy; 
9.CzarnyStaw–PrzełęczpodChłopkiem 

1a. Program Kursu obejmuje ponadtozagadnieniazzakresunastępującychobszarówtematycznych:
góry w sztuce, etnografia oraz historia regionu (dotyczy całych Tatr i Podtatrza, zarówno części
polskiej,jakisłowackiej). 
2.Organizatorzastrzega,żeSzczegółowyHarmonogramKursu,obejmującyterminyorazzakreszajęć
teoretycznych oraz zajęć praktycznych zostanie przedstawiony Uczestnikom po rozpoczęciu Kursu.
Szczegółowy Harmonogram Kursu może ulegać zmianom, o których Organizator będzieinformował
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Uczestników za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych przez Uczestników w Deklaracji
UczestnictwawKursie. 
3. Kurs podzielony jest na dwa etapy, rozdzielone egzaminem weryfikacyjnym. Dopuszczenie do
drugiego etapu kursu jest możliwe po pozytywnym zaliczeniu egzaminu weryfikacyjnego oraz
uiszczeniu wszystkich opłat za I etap kursu, a także dokonaniu pierwszej wpłaty za II etap kursu.
Egzaminweryfikacyjnyodbędziesię pozakończeniupierwszegoetapuKursu. 
4. Kurs kończy się podjęciem przez Organizatora decyzji w przedmiocie uzyskania zaświadczenia o
ukończeniu Kursu przez Uczestnika. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Kursu jest
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminukońcowego.Przystąpieniedoegzaminukońcowegomoże
nastąpić jedynie w przypadku uczestnictwa w minimum 50% wykładów oraz zajęć praktycznych, a
także braku zaległości w opłatach za Kurs. Przed egzaminem końcowym obowiązkowe jestrównież
zaliczenie zajęć technicznych (np. z zakresu taternictwa i ratownictwa) oraz udział w co najmniej
jednymobozieszkoleniowym. 
5.OsobyktóreukończąKurs,anastępniezdadząegzaminpaństwowynaprzewodnikatatrzańskiego,
mogą zostać( jeślimajątakąwolę)członkamiKołaPrzewodnikówTatrzańskichim.MaciejaSieczkiw
Krakowie.Mogąteżzostaćprzyjęcidogronaczłonkówinnychkółprzewodnickich. 
6. Z uwagi na to, że odznaka (tzw. blacha) przewodnika tatrzańskiego stanowi zastrzeżony znak
towarowy dla przewodników – członków PTTK, jedynie członkowie PTTK, po zdaniu egzaminu
państwowegomająprawodonoszeniaw/wznaku. 
6[OświadczeniaUczestnika] 
1.Uczestnikoświadcza,że: 
1) zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się
przestrzegaćjegopostanowień; 
2) otrzymałklauzulęinformacyjną,dotyczącąprzetwarzaniajegodanychosobowychwzwiązkuz
przystąpieniemdokwalifikacjidouczestnictwawKursie; 
3) jest świadomy zagrożeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz tego, że przy
podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w zajęciach teoretycznych lub praktycznych winien
brać pod uwagę swój stan zdrowia i konsekwencje związane z narażeniem innych na
zakażenieCOVID-19lubinnymichorobami; 
4) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kierownictwa kursu o możliwości
kontaktuzosobą,którauzyskałapozytywnywyniktestunaobecnośćSARS-CoV-2,ouzyskaniu
pozytywnego wyniku takiego testu lub o skierowaniu Uczestnika lub jego domownika na
izolację lub kwarantannę, a także o innych okolicznościach, które mogą miećznaczeniedla
ochronyzdrowialubbezpieczeństwaUczestnikówlubkadrykursu; 
5) w sytuacjach o których mowa w pkt 4 powyżej, jak również jeżeli stwierdzi u siebie
występowanie symptomówchoroby,powstrzymasięoduczestnictwawzajęciachinnychniż
zdalne.  


7[ObowiązkiUczestnika] 
1.UczestnikKursuzobowiązujesiędo: 
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1) przestrzeganiazasaddyscyplinyibezpieczeństwawtrakciezajęć; 
2) przestrzegania o
 gólnych zasad kultury oraz zasad etyki przewodników tatrzańskich;
powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszyć renomę, dobre
imię lub zaufanie do Organizatora, Koła Przewodników Tatrzańskichim.MaciejaSieczkilub
innychorganizacjizrzeszającychprzewodnikówtatrzańskich; 
3) terminowego uiszczania opłat za Kurs. O wysokości i terminie kolejnych rat decyduje
Kierownik Kursu na podstawie planowanych kosztów. Uczestnik, zalegający z zapłaceniem 
raty opłat przez okres ponad 30 dni może zostać zawieszony w prawach Uczestnika Kursu
decyzją Kierownika Kursu. Niezapłacenie kolejnej raty w wymaganym terminie jest
jednoznacznezrezygnacjązuczestnictwawKursie,atymsamymutratąprawauczestnictwa
w zajęciach prowadzonych w ramach Kursu. Osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w
trakcie trwania Kursu nie przysługuje zwrot dotychczasowych wpłat. Uczestnikowi nie
przysługujerównieżzwrotwpłatdotyczącychzajęć,naktórychniebyłobecny. 
4) corocznego wykupienia ubezpieczenia NNW, obejmującego akcję ratowniczą w terenie
górskim,naobszarzePolskiiSłowacji; 
5) przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowegoorazinnychparkównarodowych(nietylkowtrakciezajęćkursowych). 
2.Naruszenienormokreślonychwust.1powyżej,wszczególnościpowodującezagrożeniezdrowiai
życia uczestników lub kadry, a także uniemożliwiające lub utrudniające prowadzenie zajęć, może
spowodowaćnatychmiastowezawieszenieUczestnikawprawachuczestniczeniawKursie.Kierownik
kursu, po zasięgnięciuopiniiprowadzącychzajęcia,możepodjąćdecyzjęowykluczeniuUczestnikaz
Kursu. Osoba wykluczona może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej informacji o
wykluczeniuzKursuodwołaniedoDyrektoraCOTGPTTK.OsobiewykluczonejzKursunieprzysługuje
roszczenieozwrotuiszczonychopłatzaKurs. 
3. Niezależnie od podstaw wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, Uczestnik może zostać wykluczony z
uczestnictwawKursienapodstawieoświadczeniaKierownikaKursuwnastępującychprzypadkach: 
1) skazaniaprawomocnymwyrokiemzaprzestępstwo; 
2) wykazanias ięnieetycznąpostawąwzwiązkuzodbywaniemKursu; 
3) naruszeniaprzepisówobowiązującychnaterenieTatrzańskiegoParkuNarodowegolubinnych
parkównarodowych; 
4) wykazania w trakcie Kursupostawynietolerancjinatlereligijnym,społecznym,narodowym,
rasowymlubjakimkolwiekinnym;
5) ujawnieniazachowańniekoleżeńskichwstosunkudoUczestnikówKursulubkadryKursu; 
6) brakuwymaganejprzezniniejszyRegulaminfrekwencjiwtrakcieKursu; 
7) wykonywania pracy przewodnika górskiego, w tym tatrzańskiego bez odpowiednich
uprawnień; 
8) naruszanie dobrego imienia lubrenomybądźpodważaniewjakikolwieksposóbzaufaniado
Organizatora Kursu, kół przewodników tatrzańskich, organizacjizrzeszającychprzewodników
tatrzańskich,atakżekadryKursu; 
9) podawanianiezgodnychzprawdąinformacjiosobie,wtymoswoimgórskimdoświadczeniu; 
10) uczestniczenia w zajęciach teoretycznych lub praktycznych pod wpływem alkoholu,
narkotykówlubinnychsubstancjipsychoaktywnychlubodurzających; 
11) paleniawyrobówtytoniowychlube-papierosówwtrakciezajęćkursowych. 
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5.UczestnikzobowiązujesiędoponoszeniaodpłatnościzauczestnictwowKursie.Pozaodpłatnością
określonąwUmowiezUczestnikiem,UczestnikzobowiązanyjestponieśćOpłatyDodatkoweza: 
1)
egzaminy-kwalifikacyjny,weryfikacyjnyorazkońcowyodbywającesięwterminach
określonychwSzczegółowymHarmonogramieKursu; 
jakrównież 
2) za zorganizowanie i przeprowadzenie wyżej wymienionych egzaminów w innych terminach z
przyczynniedotyczącychKierownictwaKursu.  
6.WzajęciachmogąbraćudziałwyłącznieUczestnicyKursu.Obecnośćinnychosóbjestdopuszczalna
wyłącznie na podstawie wcześniejszej wyraźnej zgody Kierownika Kursu i prowadzącego zajęcia,
wydanych na podstawie uprzedniego zgłoszenia określającego tożsamość zainteresowanej osoby.
Kierownik Kursu zastrzega sobie prawo do ustalenia wysokości opłaty za uczestnictwo w zajęciach
osobyniebędącejUczestnikiem. 

8[Korzystaniezmateriałówchronionychprawemautorskim] 
1. Uczestnikpotwierdza,żejestświadomy,iżudostępnianemuwtrakcieKursumateriały,takie
jakprezentacje,konspekty,fotografie(dalej:Materiały) sąchronioneprawemautorskim. 
2. Uczestnik może korzystać z Materiałów tylko na własny użytek, w związku z
przygotowywaniemsiędozajęćpraktycznychorazegzaminów. 
3. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Uczestnik nie może rozpowszechniać
Materiałów, w szczególności udostępniać ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób ani
czerpaćkorzyścizichudostępniania. 
4. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania środków technicznych mających na celu
zapobieżenie rozpowszechnieniu Materiałów. W razie powzięcia wiadomości o
rozpowszechnieniu Materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem, Uczestnik powinien
niezwłoczniezawiadomićotymOrganizatora. 

9[Przepisyprzejścioweikońcowe] 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem COTG w Krakowie oraz na stronie
internetowej Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki pod adresem
https://przewodnicy-tatry.pl/. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian niniejszego
Regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od dnia publikacji tychzmianna
stronieinternetowejOrganizatora.OzmianieRegulaminuUczestnicyzostanąpoinformowani
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na podane w DEKLARACJI
UCZESTNICTWAadresypocztyelektronicznej. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian terminów zajęć,formyprowadzenia
zajęć, terminów egzaminów, wprowadzania odpowiednich ograniczeńorazwszelkichinnych
stosownych zmian w razie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, epidemii, zagrożenia
epidemicznego, wejścia w życie przepisów wymagających takich zmian oraz we wszelkich
innych okolicznościach, które będą uzasadniały wprowadzenia takich zmian z uwagi na
ochronę życia, zdrowia lub bezpieczeństwa Uczestników lub kadry Kursu. Zmiany będą
ogłaszane przez Kierownictwo Kursu. Wprowadzenie takich zmianniestanowipodstawydo
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zwrotu uiszczonych opłat za Kurs. Organizator nie odpowiada za szkodę spowodowaną siłą
wyższąlubpoprzezwprowadzeniezmianokreślonychwzdaniupierwszympowyżej. 
4. Organizator, Kierownictwo Kursu oraz Kandydat lub Uczestnik deklarują intencję podjęcia
próby polubownego rozwiązywania wszystkich sporów związanych z kursem. W razie
niepowodzeniapróbypolubownegorozwiązaniasporuwłaściwydlarozpoznaniasprawyjest
sądpowszechny. 
5. Regulaminwchodziwżyciewdniu1maja2021r. 



Oświadczam,żezapoznałem/-amsięzRegulaminemwewnętrznymKURSUPRZEWODNIKÓW
TATRZAŃSKICH z dnia 15 kwietnia 2021 r., akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. 


_______________________________ 
Dataiczytelnypodpis 
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