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Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG 2018-2020
Informacje praktyczne
Spotkanie organizacyjne Kursu
Rezerwuj 23 października – widzimy się o godzinie 18:00 przy ul. Zyblikiewicza 2b (budynek Hotelu
Wyspiański, boczne wejście z prawej strony obok sklepu Fresh Market). Na spotkaniu dowiesz się jak zapisać
się na Kurs, co się na nim dzieje oraz jakie miejsca odwiedzimy na pierwszych wyjazdach. Ponadto poznasz
prowadzących Kurs, którzy opowiedzą o samym szkoleniu i odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania.
Serdecznie zapraszamy!
Zapisy
Zapisy na Kurs ruszają po wykładzie organizacyjnym 23 października 2018 i trwają do 14 grudnia 2018.
Zapisać można się na każdym wykładzie (we wtorki i czwartki między 18:00 a 20:15 w sali konferencyjnej na
Zyblikiewicza 2b).
Warunki zapisu:
•
•
•

Wpłata przynajmniej I raty
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o ochronie danych osobowych
Dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna odpowiednia dla przewodnictwa górskiego
udokumentowane oświadczeniem uczestnika Kursu (wzór w formularzu zgłoszeniowym) lub
aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Cena Kursu
Cena tegorocznego Kursu to 759 zł za całość. Wpłaty można dokonywać w ratach:
• I rata do 14 grudnia 2018 – 410 zł
• II rata do 22 marca 2019 – 250 zł
• III rata do 30 listopada 2019*– 99 zł
*płatna po zdanym egzaminie połówkowym
Przy zapłacie dwóch pierwszych rat z góry przysługuje zniżka w wysokości 30zł.
Dla posiadaczy Legitymacji Organizatora Turystyki PTTK (kurs prowadzony przez OA w Krakowie)
przysługuje zniżka do pierwszej w raty w wysokości 50 zł.
Uwaga! Przy rezygnacji z Kursu w trakcie jego trwania nie przysługuje zwrot pieniędzy.
Płatności
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto SKPG Oddziału Akademickiego PTTK w Raiffeisen Polbank:
nr konta 79 1750 0012 0000 0000 3662 4426
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 21/4
31-026 Kraków
Tytuł przelewu: Kurs Przewodnicki SKPG 18-20; imię i nazwisko; numer raty, która został wpłacona.
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać informację o zapłacie pierwszej/dwóch pierwszych rat, oraz imię i
nazwisko osoby zapisującej się na Kurs na adres: kurs1820skpg@gmail.com, a następnie z wypełnionym
formularzem zgłosić się po odbiór Karty Kursanta.

Co wlicza się w cenę Kursu?
•
•
•
•
•

Koszty udziału przewodników-instruktorów w zajęciach praktycznych
Wynajem sali wykładowej
Część materiałów szkoleniowych
Ewentualne dofinansowania części zajęć praktycznych
Inne wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem kursu

A ponadto udział w życiu SKPG Kraków, największego i najstarszego Studenckiego Koła Przewodników
Górskich w Polsce (np. możliwość udziału w kołowych wyjazdach integracyjno-szkoleniowych, imprezach
wewnętrznych (Bal Przewodnika, ognisko kołowe), itp.)
Uwaga! Opłata za kurs nie obejmuje kosztów udziału w zajęciach praktycznych kursantów (dojazdy, noclegi,
jedzenie). Wykładowcy i przewodnicy-instruktorzy pracują społecznie.

