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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH III KLASY 2018-2020

1. Imię i nazwisko: _______________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia: ________________________________________________________
3. Telefon: _____________________________4. Telefon ICE: ____________________________
5. Poczta elektroniczna: ____________________________________________________________
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich
beskidzkich III klasy organizowane przez Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie działające
przy Oddziale Akademickim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie realizowane
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).
W związku z powyższym, do w/w szkolenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
Oświadczam także, że zostałem/am poinformowany/a, że w ramach szkolenia praktycznego będą miały
miejsce wyjazdy, które odbywać się będą w górskich realiach, niejednokrotnie w trudnych warunkach
pogodowych i terenowych. Zdaję sobie sprawę, że w trakcie takich wyjazdów istnieje ryzyko odniesienia
przeze mnie kontuzji, poniesienia uszczerbku na zdrowiu bądź innych szkód majątkowych lub
niemajątkowych i zostałem/am poinformowany/a o możliwości ubezpieczenia się od powyższych
okoliczności. W rezultacie oświadczam, że w sytuacji, gdybym odniósł/-a w trakcie wyjazdu
zorganizowanego w ramach szkolenia jakąkolwiek kontuzję, poniósł/a uszczerbek na zdrowiu bądź inną
szkodę majątkową lub niemajątkową, nie będę podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu względem Oddziału
Akademickiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie, Studenckiego Koła
Przewodników Górskich w Krakowie, kierownictwa szkolenia, kierownika wyjazdu bądź przewodników
prowadzących wyjazd.
Oświadczam ponadto, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu dla kandydatów na
przewodników górskich beskidzkich III klasy, jak również że moja kondycja fizyczna jest wystarczająca dla
uczestniczenia w nim.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Studenckiego Koła Przewodników Górskich
w Krakowie, Regulaminem szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego w Studenckim Kole Przewodników
Górskich w Krakowie oraz z Programem dydaktycznym, które są dostępne na stronie internetowej Koła oraz
szkolenia. Oświadczam, że akceptuję wszelkie zasady wynikające z tych Regulaminów.

(miejscowość i data)

(podpis)

