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Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG 2021-2023 
 

Spotkanie organizacyjne Kursu  
 

28 października o godzinie 18:00 

CDK Collegium Medicum UJ  przy ul. Św. Łazarza 16, Aula C  

 
Na spotkaniu otrzymasz informacje, jak zapisać się na Kurs, co się na nim dzieje oraz jakie miejsca 

odwiedzimy na wyjazdach. Ponadto poznasz prowadzących Kurs, którzy opowiedzą o samym szkoleniu i 

odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania.  

Wejście na aulę będzie możliwe od godz. 17:45. Bardzo prosimy o przestrzeganie aktualnych zasad 

sanitarnych, przede wszystkim o zasłanianie ust i nosa.  

Serdecznie zapraszamy!  

 

Zapisy  
Zapisy na Kurs ruszają po wykładzie organizacyjnym 28 października 2021 i trwają do 24 listopada 2021 r.  

Zapisać się można na każdym wykładzie (we wtorki i czwartki między 18:00 a 20:15 w sali konferencyjnej na 

Zyblikiewicza 2b (budynek Hotelu Wyspiański, boczne wejście z prawej strony obok sklepu Fresh Market).  

 

Warunki zapisu:  
• Wpłata przynajmniej I raty  

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dokumenty 

należy dostarczyć kierownictwu na dowolny wykład, wyjazd lub przy innej okazji. Przyjmowane są wyłącznie 

w formie tradycyjnej. Można je pobrać ze strony SKPG Kraków. 

• Dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna odpowiednia dla przewodnictwa górskiego, 

udokumentowane oświadczeniem uczestnika Kursu (wzór w formularzu zgłoszeniowym, wystarczy podpisać) 

lub aktualnym zaświadczeniem lekarskim.  

 

Cena Kursu  
Cena tegorocznego Kursu to 1290 zł za całość dla osób pracujących, 1140 zł dla studentów. Wpłat można 

dokonywać w ratach:  

• I rata do 24 listopada 2021 – 490 zł 

• II rata do 24 grudnia 2021 – 290 zł  

• III rata do 18 marca 2022 – 290 zł / studenci: 200 zł 

• IV rata*: 220 zł / studenci – 160 zł 

* płatna po zdaniu egzaminu połówkowego (październik – listopad 2022). 

 

Zniżki 
Przy zapłacie dwóch pierwszych rat z góry przysługuje zniżka w wysokości 40zł, przy wpłacie z góry trzech rat 

zniżka wynosi 50 zł.  

Dla posiadaczy Legitymacji Organizatora Turystyki PTTK (kurs prowadzony przez OA w Krakowie) 

przysługuje zniżka do pierwszej w raty w wysokości 50 zł.  

Zniżki łączą się. 

 

Uwaga! Przy rezygnacji z Kursu w trakcie jego trwania nie przysługuje zwrot pieniędzy.  
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Płatności  
 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto SKPG Oddziału Akademickiego PTTK w BNP Paribas:  

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 21-23; 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: kurs2123skpg@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 dofinansowanie części zajęć praktycznych 

• inne wydatki bezpośrednio związane z prowadzeniem kursu 

 

Uwaga! Opłata za kurs nie obejmuje kosztu udziału w zajęciach praktycznych przez kursantów (dojazdy, 

noclegi, jedzenie, ewentualne bilety wstępu).  

Przewodnicy – instruktorzy pracują społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za organizację i prowadzenie 

kursu. 


