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Kurs znakarzy szlaków górskich

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wraz z Oddziałem PTTK Rabka – Zdrój organizują
w dniach 11-13 czerwca 2021 r. kurs na uprawnienia znakarza szlaków górskich. Zgłoszenia
kandydatów wraz z załączonymi dokumentami (ankieta znakarza, 1 zdjęcie, rekomendacja
rodzimego Oddziału PTTK administrującego górskimi szlakami turystycznymi, potwierdzenie
wpłaty wpisowego) prosimy przesyłać lub dostarczyć do dnia 4 czerwca 2021 r. na adres e mail:
email: pttk.rabkazdroj@gmail.com
Informacja pod nr tel. 889 258 028 - Piotr Czyszczoń - Prezes
Koszt kursu wynosi 400,00 zł.
Zainteresowanych prosimy o wpłatę tej kwoty na konto Oddziału PTTK Rabka – Zdrój do
4 czerwca 2021 r.
nr konta 80 8815 0002 0000 0016 8830 0001 z dopiskiem „Kurs znakarski + imię i nazwisko”
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: nocleg z wyżywieniem, wykłady, zajęcia
praktyczne, obsługę instruktorską, egzamin i materiały szkoleniowe.
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 „Znakarze szlaków”: ktg.pttk.pl
Kierownikiem kursu jest Kol. Piotr Czyszczoń
Zakwaterowanie uczestników kursu: Willa Promienna
Adres: ul. Zaryte 152 34-700 Rabka Zdrój
http://www.willapromienna.pl/
Do wiadomości:
1. Delegatura Sudecka
2. Delegatura Zachodniokarpacka
3. Delegatura Wschodniokarpacka
4. KTG ZG PTTK

PROGRAM KURSU
na uprawnienia Znakarza szlaków górskich
11.06.2021 roku:
Zakwaterowanie uczestników godz. 12.00 – 14.00
Informacja dot. znajomości sieci górskich szlaków turystycznych macierzystego Oddziału PTTK godz.
13.00 – 15.00
Wykłady godz. 15.00 – 19.00
Obiadokolacja : 19.00
12.06.2021 roku:
Śniadanie godz. 7.30
Zajęcia terenowe godz. 8.00 – 16.00
Obiadokolacja godz. 16.30
Wykłady godz. 17.00 – 19.00
Ognisko: 20.00
13.06.2021 roku:
Śniadanie godz. 7.30
Wykłady wraz z egzaminem teoretycznym godz. 8.30 – 12.00
Obiad godz. 12.15
Zakończenie szkolenia godz. 13.00

