
  

  

Regulamin   wewnętrzny   KURSU   PRZEWODNIKÓW   TATRZAŃSKICH   prowadzonego   przez   Centralny   
Ośrodek   Turystyki   Górskiej     PTTK     

z   dnia   15   kwietnia   2021   r.   

  

  

§   1   [Postanowienia   ogólne]   

Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa,  przystąpienia  oraz  prowadzenia  Kursu  dla            
kandydatów  na  przewodników  tatrzańskich  klasy  III  prowadzonego  przez  Centralny  Ośrodek  Turystyki             
Górskiej   PTTK   przy   współpracy   z   Kołem   Przewodników   Tatrzańskich   im.   M.   Sieczki   w Krakowie.   

§   2   [Definicje]   

Ilekroć   jest   mowa   w   niniejszym   Regulaminie   o:   

1) Organizatorze  –  należy  przez  to  rozumieć  Centralny  Ośrodek  Turystyki  Górskiej  PTTK  (adres:              
31-010   Kraków,   ul.   Jagiellońska   6,   tel.:   12   422   28   40);   

2) Kursie  -  należy  przez  to  rozumieć  kurs  dla  kandydatów  na  przewodników  tatrzańskich  III  klasy                
prowadzony   przez   Organizatora;   

3) Uczestniku  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  została  zakwalifikowana  przez  Organizatora  do               
uczestnictwa   w   Kursie;   

4) Kandydacie  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  ubiegającą  się  o  zakwalifikowanie  do  przystąpienia               
do   Kursu;   

5) Wykładowcy  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  wykształcenie  wyższe,  prowadzącą             
zajęcia   teoretyczne   w   ramach   Kursu;   

6) Instruktorze  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  udokumentowaną  praktykę  w  zakresie              
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                 
organizatorów   szkoleń,   prowadzącą   zajęcia   praktyczne   w   ramach   Kursu;   

7) Ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz                   
usługach  pilotów  wycieczek  i  przewodników  turystycznych  (tj.  z  dnia  18  listopada  2020  r.,  Dz.U.  z                 
2020   r.   poz.   2211   z   późniejszymi   zmianami);   

8) Rozporządzeniu  –  należy  przez  to  rozumieć  Rozporządzenie  Ministra  Sportu  i  Turystyki  z  dnia  26                
czerwca  2014  r.  w  sprawie  nabywania  uprawnień  przewodnika  górskiego  (Dz.U.  2014  poz.  868,  ze                
zm.   Dz.U.   2019   poz.   1328    z   późniejszymi   zmianami);   

9) Programie  Kursu  –  należy  przez  to  rozumieć  PROGRAM  PODSTAWOWEGO  SZKOLENIA            
SPECJALISTYCZNEGO  DLA  KANDYDATÓW  NA  PRZEWODNIKÓW  GÓRSKICH  TATRZAŃSKICH  KLASY          
III,   stanowiący   załącznik   do   Rozporządzenia.   

  

§   3   [Warunki   uczestnictwa   w   Kursie]   

1.   Do   Kursu   może   przystąpić   osoba,   która:   
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1) ukończyła   18   lat;   
2) nie  była  karana  za  przestępstwo  umyślne  lub  inne  popełnione  w  związku  z  wykonywaniem               

zadań   przewodnika   turystycznego   lub   pilota   wycieczek;   
3) posiada   wykształcenie   średnie   lub   średnie   branżowe;   
4) jest   członkiem   PTTK   i   nie   posiada   zaległości   w   uiszczaniu   składek   członkowskich;   
5) przedstawi  oświadczenie  o  stanie  zdrowia  umożliwiającym  udział  w  Kursie  oraz  o             

świadomości   ryzyka   związanego   ze   szkoleniem   praktycznym;   
6) wypełni   DEKLARACJĘ   UCZESTNICTWA   W   KURSIE   (stanowiącą   załącznik   do   REGULAMINU);   
7) ukończyła  kurs  wspinaczkowy  w  zakresie  wspinaczki  skalnej  u  instruktora  z  uprawnieniami             

PZA  lub  zobowiązała  się  do  ukończenia  takiego  kursu  nie  później  niż  do  dnia  30  czerwca  2022                  
r.    ( h�p://pza.org.pl/szkolenie/programy/podst );   

8) zostanie   zakwalifikowana   do   uczestnictwa   w   Kursie   przez   Organizatora   po   przeprowadzeniu   
kwalifikacji   wstępnej,   o   której   mowa   w   ust.   2   poniżej.   

2.   Kwalifikacja   do   uczestnictwa   w   Kursie   polegać   będzie   na:   

1)  przeprowadzeniu  rozmowy  wstępnej  z  Kandydatem  (możliwe  przeprowadzenie  rozmowy  w  trybie             
telekonferencji)  obejmującej  w  szczególności  zagadnienia  praktycznej  znajomości  szlaków          
tatrzańskich;   

2)  odbyciu  wycieczki  górskiej  (tatrzańskiej)  której  celem  będzie  sprawdzenie  umiejętności  korzystania             
z  wyposażenia  górskiego  przewodnickiego,  w  tym  z  mapy  topograficznej  (przygotowanie  do  wycieczki,              
planowanie  zadanej  trasy  wycieczki)  oraz  umiejętności  poruszania  się  w  terenie  górskim,  sprawności  i               
kondycji   psychofizycznej.   

3.  Organizator  zastrzega,  że  kwalifikacja  do  Uczestnictwa  w  Kursie  zostanie  przeprowadzona  po              
spełnieniu   przez   Kandydata   wymogów,   o   których   mowa   w   ust.   1   pkt   1-7   powyżej.   

4.  Organizator  przewiduje  przyjęcie  na  Kurs  do  50  Uczestników.  W  przypadku  większej  liczby  chętnych                
spełniających  wymagania  oraz  posiadających  taki  sam  poziom  kwalifikacji  o uczestnictwie  w  Kursie             
decydować   będzie   kolejność   zgłoszenia.   

5.   Nabór   na   kurs   trwać   będzie   od    dnia   1   maja   2021   r.   do   15   czerwca   2021   r..   

6.  W  celu  przystąpienia  do  kwalifikacji  wstępnej  uprawniającej  do  uczestnictwa  w  Kursie  Kandydat               
dostarczy  Organizatorowi  pocztą  elektroniczną  na  adres  email   kurs@przewodnicy-tatry.pl  w  terminie            
naboru   na   kurs:   

1) (uchylony);   
2) oświadczenie   o   stanie   zdrowia   umożliwiającym   udział   w   Kursie;   
3) oświadczenie   o   niekaralności;   
4) wypełnioną   DEKLARACJĘ   UCZESTNICTWA   W   KURSIE   ;   
5) zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  wspinaczkowego  podpisane  przez  instruktora  z           

uprawnieniami  PZA  lub  zobowiązanie  do  ukończenia  takiego  kursu  najpóźniej  do  30  czerwca              
2022   r.     

6a.  Niezależnie  od  dokumentów  określonych  w  ust.  6  powyżej,  Kandydat  wypełni  w  terminie  naboru                
na  Kurs  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  pod  adresem         
h�ps://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                
wyposażenia   określonego   przez   Organizatora.   

§   4   [Świadczenia   szkoleniowe]   

1.   W   ramach   Kursu   Organizator   zobowiązuje   się:   

1)  zapewnić  Uczestnikom  kadrę  wykładowców  posiadających  wykształcenie  wyższe  -  do  prowadzenia             
zajęć  teoretycznych  oraz  instruktorów  posiadających  udokumentowaną  praktykę  w  zakresie           
wykonywania  zadań  przewodnika  górskiego  dla  określonego  obszaru  górskiego  do  prowadzenia  zajęć             
praktycznych;   

2)  zapewnić  warunki  umożliwiające  realizację  zajęć  teoretycznych  oraz  odpowiednią  obsługę  biurową             
wraz   z   przechowywaniem   i   udostępnianiem   dokumentacji   szkolenia;   

3)  realizować  program  szkolenia  dla  kandydatów  na  przewodników  górskich,  określony  w  przepisach              
wydanych  na  podstawie  art.  34  ust.  1  pkt  4  Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  usługach  hotelarskich                     
oraz   usługach   pilotów   wycieczek   i   przewodników   turystycznych;     

4)  przedstawiać  Uczestnikom  wewnętrzny  Regulamin  Szkolenia,  określający  w  szczególności  warunki           
potwierdzania   udziału   w   zajęciach   teoretycznych   i   praktycznych   oraz   ich   zaliczania;   

5)   dostarczać   na   bieżąco   materiały   szkoleniowe   w   formie   elektronicznej;   

6)  w  razie  podjęcia  decyzji  o  prowadzeniu  zajęć  w  formie  zdalnej  -  do  przedstawienia  Uczestnikom                 
rekomendacji  w  zakresie  oprogramowania  wykorzystywanego  do  prowadzenia  tych  zajęć  oraz  do             
przekazania  Uczestnikom  informacji  o  wymogach  technologicznych  związanych  z  korzystaniem  z  tego             
oprogramowania.     

  

§   5   [Ramowy   program]   

1.   Kurs   zostanie   przeprowadzony   według   następującego   Ramowego   Programu:   
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Lp.  Przedmiot   Zakres   tematyczny   przedmiotu   Minimalny   
wymiar   
zajęć   

1   Geografia   turystyczna   
gór   Polski,   Europy   i   
świata   

Przegląd   masywów   i   pasm   górskich   wszystkich   
kontynentów   ze   szczególnym   uwzględnieniem   gór   
Europy.   Podział   geograficzny,   morfologiczny   i   
turystyczny   gór   Polski.   Charakterystyka   środowiska   
geograficznego   oraz   topografia   najważniejszych   grup   
górskich.   Klimat   i   wody.   Główne   szlaki   turystyczne.   

5   godzin   

2   Organizacja   turystyki   
górskiej   w   Polsce   

Podstawowe   pojęcia   z   zakresu   turystyki   i   
krajoznawstwa.   Wartości   społeczne,   zdrowotne,   
wychowawcze   i   gospodarcze   turystyki   górskiej.   Historia   
i   organizacja   przewodnictwa   górskiego.   Organizacja   
turystyki   górskiej,   alpinizmu   i   ratownictwa   górskiego.   

5   godzin   

3   Topografia   Tatr   i   
zagospodarowanie  
turystyczne   

Położenie,   podział   i   granice   Tatr.   Główna   grań   Tatr   i   
doliny   walne,   szczegółowa   topografia   Tatr   −   
poszczególne   doliny   wraz   z   otoczeniem.   Obszary   o   
szczególnym,   sezonowym   lub   stałym,   podwyższonym   
ryzyku.   Szlaki   sezonowo   niedostępne.   Panoramy   z   

10   godzin   
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ważniejszych   szczytów,   przełęczy   i   innych   miejsc   
widokowych,   szlaki   turystyczne,   główne   węzły   
turystyczne.   Zagospodarowanie:   schroniska,   kolejki,   
obiekty   sakralne,   leśniczówki   oraz   inne.   

4   Topografia   Podtatrza   i   
Pienin   oraz   
zagospodarowanie  
turystyczne   

Topografia   Podhala,   Spisza,   Liptowa,   Orawy   i   Pienin   
oraz   ich   zagospodarowanie   turystyczne,   góry   
otaczające   Podtatrze.   

10   godzin   

5   Środowisko   
przyrodnicze   Tatr,   
Podtatrza   i   Pienin   i   
jego   ochrona   

Charakterystyka   środowiska   przyrodniczego,   parki   
narodowe,   krajobrazowe   oraz   rezerwaty   przyrody   –   
funkcje,   znaczenie,   zagrożenia.   Znajomość   
podstawowych,   charakterystycznych   dla   terenów   
górskich   gatunków   chronionych   i   ich   siedlisk.   Zasady   
ruchu   turystycznego   na   obszarach   chronionych,   presje   
antropogeniczne,   bezpieczeństwo   przeciwpożarowe   w   
lasach.   Obszary   szczególnie   zagrożone   masowym   
ruchem   turystycznym.   

10   godzin   

6   Bezpieczeństwo   
wycieczki   i   turysty   w   
trudnym   terenie   
górskim.   Podstawy   
taternictwa   letniego   i   
zimowego   

Niebezpieczeństwa   obiektywne   związane   z   terenem   i   
pogodą,   stopnie   i   ocena   zagrożenia   lawinowego,   
choroba   górska.   Niebezpieczeństwa   subiektywne  
związane   ze   stanem   psychofizycznym   człowieka   oraz   
jego   postępowaniem.   Wyposażenie   wspinacza,   sprzęt   
wspinaczkowy   i   asekuracyjny.   Technika   wspinaczki   
skalnej,   stanowiska   i   posługiwanie   się   liną,   zakładanie   
poręczówek,   ubezpieczanie   turysty,   zjazd   na   linie,   
technika   podchodzenia   na   linie,   prowadzenie   na   
krótkiej   linie.   Wyposażenie   do   wspinaczki   zimowej,   
technika   wspinania   w   śniegu,   asekuracja   w   śniegu   i   w   
lodzie,   narzędzia   lodowe   i   ich   zastosowanie,   
wspinaczka   w   zimie.   Skale   trudności   wspinaczkowych.   
Zasady   znakowania   szlaków   turystycznych.   Orientacja   
w   terenie.   Posługiwanie   się   mapą   i   kompasem.   
Określanie   trudności   technicznej   szlaku.   

10   godzin   

7   Metodyka   
przewodnictwa   i   etyka   
zawodowa   

Dydaktyka   przekazu   przewodnickiego.   Zaplanowanie   i   
przeprowadzenie   wycieczki.   Sposoby   nawiązywania   
kontaktu   z   grupą.   Problematyka   wycieczek   szkolnych,   
osób   dorosłych   i   grup   specjalnych.   Metodyka   
prowadzenia   wycieczek   w   terenie   górskim   z   
uwzględnieniem   specyfiki   grupy   oraz   warunków   
terenowych   i   pogodowych.   Metodyka   prowadzenia   
wycieczki   na   szlaku   turystycznym   trudnym   i   łatwym,   w   
obiektach   muzealnych.   Prowadzenie   grupy   w   
warunkach   ekstremalnych   (mgła,   burza,   noc,  
oblodzenie,   zabłądzenie   itp.).   Kultura   osobista,   etyka   
przewodnicka,   cechy   psychofizyczne   i   walory   
przewodnika.   

10   godzin   

8   Wybrane   zagadnienia   z   
psychologii   i   socjologii   

Psychologia   i   socjologia   grupy   wycieczkowej.   
Przewodnik   jako   kierownik   zespołu.   Opis   pożądanej   
sylwetki   przewodnika.   Zasady   kierowania   zespołami   
ludzkimi.   Psychologia   młodzieży.   Znużenie   psychiczne   i   
fizyczne.   Rozwiazywanie   konfliktów   w   grupie.   

5   godzin   



  

1a.  Program  Kursu  obejmuje  ponadto  zagadnienia  z  zakresu  następujących  obszarów  tematycznych:             
góry  w  sztuce,  etnografia  oraz  historia  regionu  (dotyczy  całych  Tatr  i  Podtatrza,  zarówno  części                
polskiej,   jak   i   słowackiej).   

2.  Organizator  zastrzega,  że  Szczegółowy  Harmonogram  Kursu,  obejmujący  terminy  oraz  zakres  zajęć              
teoretycznych  oraz  zajęć  praktycznych  zostanie  przedstawiony  Uczestnikom  po  rozpoczęciu  Kursu.            
Szczegółowy  Harmonogram  Kursu  może  ulegać  zmianom,  o  których  Organizator  będzie  informował             
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Kształtowanie   postaw   proekologicznych   u   
organizatorów   i   uczestników   ruchu   turystycznego.   

9   Podstawowe   przepisy   
prawne   w   turystyce   

Ustawa   o   usługach   turystycznych,   rozporządzenie   w   
sprawie   nadawania   uprawnień   przewodnika   górskiego   
oraz   inne   przepisy.   Stosunek   prawny   przewodnik   górski  
–   uczestnik   wycieczki.   Odpowiedzialność   prawna   
przewodnika   górskiego:   karna,   cywilna   i   służbowa.   
Ubezpieczenia   turystyczne.   

5   godzin   

10   Szkolenie   praktyczne   z   
pierwszej   pomocy,   
podstawy   ratownictwa   
i   autoratownictwa   

Pierwsza   pomoc   w   różnych   wypadkach   i   w   przypadku   
zagrożenia   życia,   rozpoznawanie   stanów   zagrażających   
życiu,   zabiegi   reanimacyjne.   Rodzaje   urazów,   
zabezpieczenie,   wykonywanie   opatrunków,   ułożenie   
rannego.   Postępowanie   w   przypadkach   oparzeń,   
odmrożeń,   porażenia   piorunem.   Apteczka   
przewodnicka,   górskie   organizacje   ratownicze   i   sposoby   
łączności   z   nimi.   Autoratownictwo   w   różnych   
praktycznych   przypadkach.   

10   godzin   

11   Szkolenie   praktyczne  
w   terenie   

Polega   m.in.   na   samodzielnym   przeprowadzeniu   przez   
uczestników   szkolenia   wybranych   odcinków   tras   pod   
kierunkiem   instruktora.   

60   dni   

  OGÓŁEM   Co   najmniej:     
−   140   godzin   zajęć   teoretycznych,   
  −   10   godzin   szkolenia   praktycznego   z   pierwszej   pomocy,     
−   60   dni   szkolenia   praktycznego   w   terenie.   

Uwaga:   
Program   szkolenia   przewodników   turystycznych   górskich   tatrzańskich   klasy   III   w   warunkach   
zimowych   obejmuje   szlaki   turystyczne   na   terenie   uprawnień,   z   wyjątkiem   następujących   odcinków   
szlaków:     
1.   Liliowe   –   Świnica;     
2.   Orla   Perć   wraz   ze   wszystkimi   szlakami   dojściowymi   od   schronisk,   z   wyjątkiem   ich   następujących   
odcinków   (dopuszczalnych):   
  –   Murowaniec   –   Czarny   Staw   Gąsienicowy   (fragment   niebieskiego   szlaku   na   Zawrat),   
  –   Murowaniec   –   Czerwony   Staw   (fragment   żółtego   szlaku   na   Krzyżne),     
–   Schronisko   w   Dolinie   Pięciu   Stawów   –   do   zakończenia   ramienia   Kołowej   Czuby   (fragment   
niebieskiego   szlaku   na   Zawrat);     
3.   Zielony   Staw   –   Świnicka   Przełęcz;     
4.   Czarny   Staw   Gąsienicowy   –   Karb   –   Kościelec;     
5.   Zielony   Staw   –   Karb   –   Kościelec;     
6.   Morskie   Oko   –   Dolina   Pięciu   Stawów;     
7.   Morskie   Oko   –   Wrota   Chałubińskiego;     
8.   Czarny   Staw   –   Rysy;     
9.   Czarny   Staw   –   Przełęcz   pod   Chłopkiem   



Uczestników  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  wskazanych  przez  Uczestników  w  Deklaracji            
Uczestnictwa   w   Kursie.   

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.                  
Egzamin   weryfikacyjny   odbędzie   się    po   zakończeniu   pierwszego   etapu   Kursu.   

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  egzaminu  końcowego.  Przystąpienie  do  egzaminu  końcowego  może             
nastąpić  jedynie  w  przypadku  uczestnictwa  w  minimum  50%  wykładów  oraz  zajęć  praktycznych,  a               
także  braku  zaległości  w  opłatach  za  Kurs.  Przed  egzaminem  końcowym  obowiązkowe  jest  również               
zaliczenie  zajęć  technicznych  (np.  z  zakresu  taternictwa  i  ratownictwa)  oraz  udział  w  co  najmniej                
jednym   obozie   szkoleniowym.   

5.  Osoby  które  ukończą  Kurs,  a  następnie  zdadzą  egzamin  państwowy  na  przewodnika  tatrzańskiego,               
mogą  zostać  (jeśli  mają  taką  wolę)  członkami  Koła  Przewodników  Tatrzańskich  im.  Macieja  Sieczki  w                
Krakowie.   Mogą   też   zostać   przyjęci   do   grona   członków   innych   kół   przewodnickich.   

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              
państwowego   mają   prawo   do   noszenia   w/w   znaku.   

6   [Oświadczenia   Uczestnika]   

1.   Uczestnik   oświadcza,   że:   

1) zapoznał  się  z  niniejszym  Regulaminem,  akceptuje  jego  treść  oraz  zobowiązuje  się             
przestrzegać   jego   postanowień;   

2) otrzymał  klauzulę  informacyjną,  dotyczącą  przetwarzania  jego  danych  osobowych  w  związku  z             
przystąpieniem   do   kwalifikacji   do   uczestnictwa   w   Kursie;   

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               
zakażenie   COVID-19   lub   innymi   chorobami;     

4) zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  kierownictwa  kursu  o  możliwości           
kontaktu  z  osobą,  która  uzyskała  pozytywny  wynik  testu  na  obecność  SARS-CoV-2,  o  uzyskaniu               
pozytywnego  wyniku  takiego  testu  lub  o  skierowaniu  Uczestnika  lub  jego  domownika  na              
izolację  lub  kwarantannę,  a  także  o  innych  okolicznościach,  które  mogą  mieć  znaczenie  dla               
ochrony   zdrowia   lub   bezpieczeństwa   Uczestników   lub   kadry   kursu;   

5) w  sytuacjach  o  których  mowa  w  pkt  4  powyżej,  jak  również  jeżeli  stwierdzi  u  siebie                 
występowanie  symptomów  choroby,  powstrzyma  się  od  uczestnictwa  w  zajęciach  innych  niż             
zdalne.     

  

  

7   [Obowiązki   Uczestnika]   

1.   Uczestnik   Kursu   zobowiązuje   się   do:   
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1) przestrzegania   zasad   dyscypliny   i   bezpieczeństwa   w   trakcie   zajęć;   
2) przestrzegania  ogólnych  zasad  kultury  oraz  zasad  etyki  przewodników  tatrzańskich;           

powstrzymywania  się  od  jakichkolwiek  zachowań,  które  mogłyby  naruszyć  renomę,  dobre            
imię  lub  zaufanie  do  Organizatora,  Koła  Przewodników  Tatrzańskich  im.  Macieja  Sieczki  lub              
innych   organizacji   zrzeszających   przewodników   tatrzańskich;   

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            
jednoznaczne  z  rezygnacją  z  uczestnictwa  w  Kursie,  a  tym  samym  utratą  prawa  uczestnictwa               
w  zajęciach  prowadzonych  w  ramach  Kursu.  Osobie,  która  zrezygnuje  z  uczestnictwa  w              
trakcie  trwania  Kursu  nie  przysługuje  zwrot  dotychczasowych  wpłat.  Uczestnikowi  nie            
przysługuje   również   zwrot   wpłat   dotyczących   zajęć,   na   których   nie   był   obecny.   

4) corocznego  wykupienia  ubezpieczenia  NNW,  obejmującego  akcję  ratowniczą  w  terenie           
górskim,   na   obszarze   Polski   i   Słowacji;     

5) przestrzegania  przepisów  porządkowych,  obowiązujących  na  terenie  Tatrzańskiego  Parku          
Narodowego   oraz   innych   parków   narodowych   (nie   tylko   w   trakcie   zajęć   kursowych).   

2.  Naruszenie  norm  określonych  w  ust.  1  powyżej,  w  szczególności  powodujące  zagrożenie  zdrowia  i                
życia  uczestników  lub  kadry,  a  także  uniemożliwiające  lub  utrudniające  prowadzenie  zajęć,  może              
spowodować  natychmiastowe  zawieszenie  Uczestnika  w  prawach  uczestniczenia  w  Kursie.  Kierownik            
kursu,  po  zasięgnięciu  opinii  prowadzących  zajęcia,  może  podjąć  decyzję  o  wykluczeniu  Uczestnika  z               
Kursu.  Osoba  wykluczona  może  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  jej  informacji  o                 
wykluczeniu  z  Kursu  odwołanie  do  Dyrektora  COTG  PTTK.  Osobie  wykluczonej  z  Kursu  nie  przysługuje                
roszczenie   o   zwrot   uiszczonych   opłat   za   Kurs.   

3.  Niezależnie  od  podstaw  wskazanych  w  ust.  1  i  2  powyżej,  Uczestnik  może  zostać  wykluczony  z                  
uczestnictwa   w   Kursie   na   podstawie   oświadczenia   Kierownika   Kursu   w   następujących   przypadkach:   

1) skazania   prawomocnym   wyrokiem   za   przestępstwo;   
2) wykazania   się   nieetyczną   postawą   w   związku   z   odbywaniem   Kursu;   
3) naruszenia  przepisów  obowiązujących  na  terenie  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego  lub  innych            

parków   narodowych;   
4) wykazania  w  trakcie  Kursu  postawy  nietolerancji  na  tle  religijnym,  społecznym,  narodowym,             

rasowym   lub   jakimkolwiek   innym;  
5) ujawnienia   zachowań   niekoleżeńskich   w   stosunku   do   Uczestników   Kursu   lub   kadry   Kursu;   
6) braku   wymaganej   przez   niniejszy   Regulamin   frekwencji   w   trakcie   Kursu;   
7) wykonywania  pracy  przewodnika  górskiego,  w  tym  tatrzańskiego  bez  odpowiednich           

uprawnień;   
8) naruszanie  dobrego  imienia  lub  renomy  bądź  podważanie  w  jakikolwiek  sposób  zaufania  do              

Organizatora  Kursu,  kół  przewodników  tatrzańskich,  organizacji  zrzeszających  przewodników          
tatrzańskich,   a   także   kadry   Kursu;   

9) podawania   niezgodnych   z   prawdą   informacji   o   sobie,   w   tym   o   swoim   górskim   doświadczeniu;   

10) uczestniczenia  w  zajęciach  teoretycznych  lub  praktycznych  pod  wpływem  alkoholu,           
narkotyków   lub   innych   substancji   psychoaktywnych   lub   odurzających;   

11) palenia   wyrobów   tytoniowych   lub   e-papierosów   w   trakcie   zajęć   kursowych.   
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5.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  ponoszenia  odpłatności  za  uczestnictwo  w  Kursie.  Poza  odpłatnością               
określoną   w   Umowie   z   Uczestnikiem,   Uczestnik   zobowiązany   jest   ponieść   Opłaty   Dodatkowe   za:   

1) egzaminy   -   kwalifikacyjny,   weryfikacyjny   oraz   końcowy   odbywające   się   w   terminach   
określonych   w   Szczegółowym   Harmonogramie   Kursu;   

jak   również     

2)  za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  wyżej  wymienionych  egzaminów  w  innych  terminach  z              
przyczyn   niedotyczących   Kierownictwa   Kursu.     

6.  W  zajęciach  mogą  brać  udział  wyłącznie  Uczestnicy  Kursu.  Obecność  innych  osób  jest  dopuszczalna                
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               
osoby   nie   będącej   Uczestnikiem.   

  

8   [Korzystanie   z   materiałów   chronionych   prawem   autorskim]   

1. Uczestnik  potwierdza,  że  jest  świadomy,  iż  udostępniane  mu  w  trakcie  Kursu  materiały,  takie               
jak   prezentacje,   konspekty,   fotografie   (dalej:   Materiały)    są   chronione   prawem   autorskim.   

2. Uczestnik  może  korzystać  z  Materiałów  tylko  na  własny  użytek,  w  związku  z              
przygotowywaniem   się   do   zajęć   praktycznych   oraz   egzaminów.     

3. Dla  uniknięcia  wątpliwości  Organizator  oświadcza,  że  Uczestnik  nie  może  rozpowszechniać            
Materiałów,  w  szczególności  udostępniać  ich  osobom  trzecim  w  jakikolwiek  sposób  ani            
czerpać   korzyści   z   ich   udostępniania.   

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           
niezwłocznie   zawiadomić   o   tym   Organizatora.   

  

9   [Przepisy   przejściowe   i   końcowe]   

1. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  pod  adresem  COTG  w  Krakowie  oraz  na  stronie              
internetowej  Koła  Przewodników  Tatrzańskich  im.  Macieja  Sieczki  pod  adresem           
h�ps://przewodnicy-tatry.pl/    .   

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  jednostronnych  zmian  niniejszego          
Regulaminu,  które  wchodzą  w  życie  w  terminie  2  tygodni  od  dnia  publikacji  tych  zmian  na                 
stronie  internetowej  Organizatora.  O  zmianie  Regulaminu  Uczestnicy  zostaną  poinformowani           
z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem  drogą  elektroniczną  na  podane  w  DEKLARACJI             
UCZESTNICTWA   adresy   poczty   elektronicznej.   

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  terminów  zajęć,  formy  prowadzenia            
zajęć,  terminów  egzaminów,  wprowadzania  odpowiednich  ograniczeń  oraz  wszelkich  innych           
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  zmian  nie  stanowi  podstawy  do             
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zwrotu  uiszczonych  opłat  za  Kurs.  Organizator  nie  odpowiada  za  szkodę  spowodowaną  siłą              
wyższą   lub   poprzez   wprowadzenie   zmian   określonych   w   zdaniu   pierwszym   powyżej.   

4. Organizator,  Kierownictwo  Kursu  oraz  Kandydat  lub  Uczestnik  deklarują  intencję  podjęcia            
próby  polubownego  rozwiązywania  wszystkich  sporów  związanych  z  kursem.  W  razie            
niepowodzenia  próby  polubownego  rozwiązania  sporu  właściwy  dla  rozpoznania  sprawy  jest            
sąd   powszechny.   

5. Regulamin   wchodzi   w   życie   w   dniu   1   maja   2021   r.   

  

  

  

Oświadczam,  że  zapoznałem/-am  się  z  Regulaminem  wewnętrznym  KURSU  PRZEWODNIKÓW           
TATRZAŃSKICH  z  dnia  15  kwietnia  2021  r.,  akceptuję  jego  treść  i  zobowiązuję  się  do  jego                 
przestrzegania.   

  

  

_______________________________   

Data   i   czytelny   podpis   
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