INFORMACJA O TERMINIE
EGZAMINU PRZEWODNICKIEGO
NA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE i SZLAK PIASTOWSKI
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych
Terenowych PTTK wyznaczyła, na wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy, termin egzaminu dla absolwentów kursu przewodnickiego organizowanego przez w/w
Oddział PTTK oraz turystycznych przewodników terenowych PTTK rozszerzających uprawnienia na obszar
województwa kujawsko-pomorskiego i Szlaku Piastowskiego (odrębnie) w dniach 21-22 kwietnia
2017r.
Do egzaminów przystąpić mogą przewodnicy PTTK oraz także przewodnicy niezrzeszeni, lecz
posiadający dawne uprawnienia państwowe, uzyskane przed deregulacją zawodu przewodnika
turystycznego, decyzją wojewody lub marszałka województwa.
Egzamin odbędzie się 1 dnia od godz. 16:00 w sali RO PTTK „Szlak Brdy” przy ul Sienkiewicza 1
w Bydgoszczy (w podwórzu po prawej) i będzie miał charakter teoretyczny, 2 dnia praktyczny od 8:00.
Odpłatność za egzamin wynosi 250 zł (ustalić z Sekretarzem). Opłata obejmuje całkowity koszt egzaminu,
włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną po postulowanym obszarze uprawnień.
Egzamin zostanie zorganizowany dla minimum 10 osób chętnych. Zgłoszenia na egzamin
przyjmowane są osobiście, drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną
na adres Organizatora - Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
Zgłoszenia mają charakter wiążący, gdyż przyjmowane są wraz z udokumentowaną wpłatą w/w
opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2017r. włącznie, na adres
organizatora egzaminu tj. Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
UWAGA!
Decyduje data odbioru korespondencji przez organizatora, nie zaś data nadania przesyłki - stempla
pocztowego. Osoby chętne do przystąpienia jednocześnie do dwóch egzaminów (na dwa obszary
uprawnień) uiszczają opłatę w podwójnej wysokości.
Ponadto szczegółowych informacji ze strony organizatora egzaminu udziela Sekretarz Zespołu
Egzaminacyjnego - Kol. Tadeusz Frymark, tel. 602 239 253 e-mail. szlakbrdy@gmail.com , jak również
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Terenowych
PTTK Kol. Tomasz Simiński-Stanny tel. 604 545 794, e-mail: stannyat@wp.pl .

Adres organizatora:
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy
85-037 Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 1/I

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie
atrakcyjnych uprawnień na województwo kujawsko-pomorskie lub Szlak Piastowski!

