
Kurs Znakarzy Szlaków Górskich

Delegatura  Sudecka  Komisji  Turystyki  Górskiej  ZG  PTTK  wspólnie  z  Oddziałem  PTTK  „Ziemi
Kłodzkiej”  w  Kłodzku,  organizują  w  terminie  06-08.05.2022  r.  kurs  na  uprawnienia  znakarza  szlaków
górskich. 

Zgłoszenia kandydatów wraz z załączoną elektroniczną wersją dokumentów:

1. ankieta znakarza,
2. rekomendacja Oddziału PTTK administrującego górskimi szlakami turystycznymi,
3. potwierdzenie wpłaty wpisowego,

prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2022 r. na adres e-mail:
poczta@klodzko.pttk.pl 

Na kurs przywozimy oryginały dokumentów:
1. ankieta znakarza wraz z rekomendacją Oddziału PTTK,
4. fotografia legitymacyjna o wymiarach 35 x 45 mm.

Liczba uczestników kursu ograniczona (22 miejsca).

Koszt kursu wynosi 300,00 zł.

Wpłaty na konto nr 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 do dnia 27.04.2022 r. 
w tytule: „Kurs znakarski + imię i nazwisko”

Koszt kursu obejmuje: nocleg z wyżywieniem, wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne w terenie z
doświadczonymi instruktorami oraz materiały szkoleniowe. Kurs kończy się egzaminem.

Jednocześnie informujemy, że znakarzem może zostać członek PTTK z co najmniej  dwuletnim stażem
członkowskim, który ukończył 18 lat, posiada odznakę GOT PTTK w stopniu co najmniej małej srebrnej i
posiada rekomendację macierzystego Oddziału PTTK administrującego górskimi szlakami turystycznymi
oraz odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień znakarskich.

Regulamin  Znakarza  Szlaków  Górskich  jest  umieszczony  na  stronie  internetowej:  KTG  ZG  PTTK  w
zakładce „znakowanie szlaków górskich”.

Kierownikiem kursu jest  Kol. Krzysztof Kaszuba 

Zakwaterowanie uczestników kursu: Schronisko PTTK Andrzejówka, Rybnica Leśna 27, 58-350 Mieroszów

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU W KURSIE MAJĄ KANDYDACI Z ODDZIAŁÓW PTTK
ADMINISTRUJĄCYCH SZLAKAMI GÓRSKIMI!!!

ZAPRASZAMY ORGANIZATORZY



PROGRAM KURSU

06.05.2022 r.
1400 – 1500 – zakwaterowanie uczestników kursu,
1500 – 1600 – sprawdzenie znajomości sieci szlaków turystycznych macierzystego Oddziału PTTK,
1600 – 1900 – szkolenie teoretyczne,
1900 – 1930 – obiadokolacja,
2000 – 2100 – szkolenie teoretyczne.

07.05.2022 r. 
 830 –   900 – śniadanie,
 915 – 1700 – zajęcia praktyczne w terenie,
1730 – 1815 – obiadokolacja, 
1815 – 2000 – czas do dyspozycji uczestników kursu,
2000 – ??   – ognisko.

08.05.2022 r.
  830 –   900 – śniadanie,
  915 – 1230 – wykłady, egzamin teoretyczny,
1300           – zakończenie kursu.

Informacje uzupełniające:
Schronisko przyjmuje opłaty kartą płatniczą.
Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość przygotowania posiłków wegetariańskich.


