
HARMONOGRAM KURSU PRZEWODNIKÓW 

TATRZAŃSKICH  

2022 ROK 

4-6 listopada EGZAMIN POŁÓWKOWY/GŁODÓWKA - szczegóły 

logistyczne i zasady zostały wysłane mailem 

26-27 listopada zajęcia terenowe: Zakopane /obiekty sakralne i muzea/ - szczegóły zaraz po 

egzaminie połówkowym 

GRUDZIEŃ 2022 

4 grudnia – koniec terminów poprawek egzaminu połówkowego 

10-11 grudnia – zajęcia z autoratownictwa 

17-18 grudnia – zajęcia z autoratownictwa 

 Skałki Podkrakowskie 

Cztery grupy – cztery terminy/jeden dzień zajęć. 

2023 ROK 

STYCZEŃ 2023  

UNIFIKACJA LAWINOWA (2 DNIOWA) + ZAJĘCIA Z LOTNEJ (1 DZIEŃ) 

 10-13 stycznia 

 15-18 stycznia 

 22-25 stycznia 

 29 stycznia - 1 lutego 

 Grupy 12 osobowe, Morskie Oko 

Będą 3 dni zajęć terenie, ale zajęcia zaczynają się wieczorem wykładem dnia "zerowego" 

Dzień pierwszy w każdym terminie to dzień na dotarcie do Moka i uczestnictwo w 

wykładzie. 

3 noclegi 

 W styczniu BĘDĄ się odbywały wykłady w Krakowie. 

LUTY 2023 

10-12 luty – wycieczka zimowa Tatry Wysokie 

18-19 luty - wycieczka zimowa Tatry Wysokie 

Grupy 6 osobowe; 4 terminy (2 grupy na 1 termin) 

W lutym BĘDĄ się odbywały wykłady w Krakowie. 

MARZEC 2023 

3-5 marca - zajęcia terenowe Tatry 

20-26 marca FAKULTET: KURS NARCIARSKI (szczegóły po egzaminie połówkowym) 

KWIECIEŃ 2023 



13-16 kwiecień - zajęcia z pierwszej pomocy 

4 grupy – cztery terminy/jeden dzień zajęć. Skałki Podkrakowskie. 

W kwietniu BĘDĄ się odbywały wykłady w Krakowie. 

28 kwietnia – 3 maja objazdówka Słowackie Podtatrze 

 

 

MAJ 2023 

28 kwietnia – 3 maja objazdówka Słowackie Podtatrze 

19-21 maja - zajęcia terenowe Tatry 

29 maja – 15 czerwca praktyki przewodnickie (szczegóły w pierwszym kwartale 2023) 

CZERWIEC 2023 

16-18 czerwca - zajęcia terenowe Tatry 

LIPIEC 2023 

7-9 lipca - zajęcia terenowe Tatry 

28 lipca – 6 sierpnia obóz tatrzański Tatry Wysokie (Słowacja) 

SIERPIEŃ 2023 

28 lipca – 6 sierpnia obóz tatrzański Tatry Wysokie (Słowacja) 

WRZESIEŃ 2023 

4-5 września - Orla Perć 

6-7 września - Orla Perć 

11-12 września - Orla Perć 

13-14 września - Orla Perć 

Grupy 6 osobowe; 4 terminy (2 grupy na 1 termin) 

Schronisko Murowaniec 

WYKŁADY:  

KRAKÓW, wtorki, g.18:00 

ZAKOPANE I INNE LOKALIZACJE – informacje przekazywane będą na bieżąco, przed 

zbliżającymi się zajęciami. 

 

Szczegóły zajęć będą podawane drogą mailową i zamieszczane na stronie www. 

 

* dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie 

* dzień pierwszy zajęć terenowych to popołudniowo/wieczorny wykład w Zakopanem lub innej 

lokalizacji; w takim tygodniu nie ma wtorkowych wykładów w Krakowie, chyba że będziemy musieli 

zdecydować inaczej 

 



 

 

 


