KURS ZNAKARZY SZLAKÓW GÓRSKICH
Głobikowa (Pogórze Strzyżowskie) – 20-22.04.2018 r.

CEL:




popularyzacja znakowania górskich szlaków turystycznych
poznawanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych Pogórza Strzyżowskiego
szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych

ORGANIZATOR:
Oddział PTTK w Rzeszowie
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej PTTK w Rzeszowie

PATRONAT:
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
Delegatura Wschodniokarpacka KTG ZG PTTK

TERMIN i MIEJSCE:
20-22.04. 2018 (piątek – niedziela)
Przyjmowanie uczestników od godz. 16:00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM
"Rozdzielnia Wiatrów"
adres: Głobikowa 81 c, 39 - 210 DĘBICA
Proponowany dojazd:
Własnym samochodem lub autobusem PKS:
Dębica D. A.
Kierunek
Mała,
Kamieniec

Godziny odjazdów
12:00 Dn
14:20 Dn

Przez
09:30 Dn

15:40 Dn

Ropczyce D.A.
Kierunek

Godziny odjazdów

Przez

Mała, Kamieniec
Niedźwiada,
Zamczysko

7:45 D
12:00 D

14:25 D
13:40 S

Sędziszów Małopolski D.A.
Kierunek
Mała, Kamieniec
Niedźwiada,
Zamczysko

Przez
Ropczyce D.A.
Ropczyce D.A.

Godziny odjazdów
14:10 D
14:25 S

15:35 S
14:40 S

15:45 HD
16:05 S

Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
S – kursuje w dni nauki szkolnej
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
u – nie kursuje w Wielki Piątek
H – Kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

ZGŁOSZENIA:
Łukasz Kuczmarz, e –mail: lukasz.kuczmarz@gmail.com, tel. 506974840 do dnia 09.04.2018r.
- dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, adres, nr leg PTTK, tel. kontaktowy

WPISOWE:
koszt kursu 130 zł należy wpłacić na konto PEKAO SA II/O Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
(z dopiskiem „Kurs znakarski” oraz imię i nazwisko) do dnia 09.04.2018r.

ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 2 noclegi w warunkach turystycznych z pościelą
 2 obiadokolacje oraz 2 śniadania,
 materiały na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 opiekę wykwalifikowanej kadry znakarskiej.

OBOWIĄZKI:
Każdy uczestnik kursu powinien spełniać następujące wymagania:
- posiadać legitymację członkowską z opłaconą składką za 2018 r;
- posiadać książeczkę GOT z zweryfikowaną odznaką minimum małą srebrną;
- ukończony 18 rok życia;
- posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego lub legitymację kadry programowej PTTK;
- posiadać 1 fotografię do legitymacji 3/4cm;
- przestrzegać regulaminu kursu oraz poleceń organizatora;
- posiadać strój do prac w terenie;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kurs znakarski w pierwszej kolejności skierowany jest do Oddziałów PTTK z woj. podkarpackiego i ma na celu
rozwój kadry znakarskiej. W miarę wolnych miejsc po 09.04. 2018 r. będą przyjmowane osoby z pozostałych
części Polski.
2. Kurs odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Uczestnicy, którzy opłacili składkę członkowską posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej
PTTK.
4. Za szkody wynikłe na kursie i wobec uczestników i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają .
5. Nie przestrzeganie regulaminu kursu, poleceń organizatorów oraz pozostałych obowiązków może być
powodem usunięcia uczestnika z kursu oraz powiadomieniem instytucji, która skierowała uczestnika na kurs.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu !!!
Do zobaczenia na kursie !!!

Program kursu:
20.04.2018 r. (piątek)
16.00 – 17.00 – przyjmowanie uczestników kursu
17.00-19.00 – zajęcia teoretyczne
19.00 – 19.30 – obiadokolacja
19.30 – 22.30 – zajęcia teoretyczne

21.04.2018 r. (sobota)
7.30 -8.00 – śniadanie
8.00 – 17.00 – zajęcia praktyczne (znakowanie szlaku niebieskiego: Dębica – Głobikowa – Berdechów)
17.00 – 17.30 – obiadokolacja
17.30 – 20.00 – zajęcia teoretyczne i podsumowanie zajęć praktycznych
20.00 – 22.00 – egzamin

22.04.2018 r. (niedziela)
8.00 – 8.30 – śniadanie
9.00 – podsumowanie i zakończenie kursu

