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Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG 2020-2022 
Informacje praktyczne 

 

Zapisy  
1. Zainteresowanych kursem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w 

nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 16 października 2020. 
2. Przy ewentualnym przekroczeniu szacowanego limitu miejsc, pierwszeństwo zapisu na kurs przysługuje 

posiadaczom: udokumentowanego przejścia GSB, co najmniej małej złotej odznaki GOT, legitymacji GOPR, 
legitymacji OT PTTK, statusu studenta. 

3. Dla pozostałych kandydatów (w razie potrzeby) w dniach 17 - 23 października zostaną zorganizowane 
rozmowy kwalifikacyjne z kierownictwem kursu 2020 - 2022. 

4. Zakwalifikowani kandydaci w terminie do 23 października otrzymają informację z prośbą o wpłatę I raty do 30 
października 2020. 

5. Niezakwalifikowani kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową. Będą mieli możliwość uczestniczenia w 
wykładach kursowych do dnia 3 grudnia 2020. W przypadku zwolnienia się miejsca, kandydat z listy 
rezerwowej zostanie poinformowany o możliwości dopisania się na kurs z prośbą o uzupełnienie zaległej raty. 
Dla osób z listy rezerwowej zorganizowane zostaną dwa zaległe wyjazdy prawdopodobnie w okresie letnim.  

Warunki zapisu:  

● Wpłata co najmniej I raty (bez względu na udział w pierwszych wyjazdach kursowych) 
● 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 890 zł. Wpłat należy dokonywać w ratach:  

● I rata do 30 października 2020  – 200  zł 

● II rata do 3 grudnia 2020 – 300 zł 

● III rata do 19 marca 2021 – 300 zł 

● IV rata płatna po zdanym egzaminie połówkowym do 30 października 2021 -  90 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 20-22; imię i nazwisko; numer raty, która został wpłacona. Po dokonaniu 
wpłaty należy przesłać informację o zapłacie, numer raty oraz imię i  nazwisko osoby zapisującej się na Kurs na adres: 
kurs2022skpg@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 platformy internetowej do prowadzenia wykładów / sal wykładowych 

● 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. 


