
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego 

         Oddział PTTK w Żarnowie 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Żarnów dnia 02.09.2017 r. 
 

Komunikat organizacyjny Porozumienia  
1. Informujmy, że w dniach 17 do 19 listopada 2017 r. (piątek, sobota, 

niedziela) w Przedborzu, odbędzie się szkolenie specjalistyczne dla członków 
PTTK z Oddziałów Woj. Łódzkiego. Bezpośrednim organizatorem szkolenia z 
upoważnienia Porozumienia jest O/PTTK w Żarnowie . Program szkolenia 
specjalistycznego przeznaczony jest dla kandydatów na uprawnienia instruktora 
krajoznawstwa regionu, instruktora ochrony przyrody przodownika turystyki 
pieszej i przodownika turystyki kolarskiej. Planowany jest również wykład na 
temat turystyki kajakowej. Szkolenie pomoże nam w przyszłości zwiększyć stan 
kadry w poszczególnych Oddziałach. Oferta skierowana jest do osób-członków 
PTTK, które nie mają ukończonego w/w szkolenia, a chciałyby w niedalekiej 
przyszłości zdawać egzaminy na przodownika TP, instruktora krajoznawstwa, 
instruktora ochrony przyrody itp. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu 
17 listopada 2017 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przedborzu, ul. 
Mostowa 37. Koszt udziału wynosi 140 zł. , a w ramach tej kwoty są : 
wyżywienie( śniadania, obiady i kolacje), dwa noclegi, pamiątkowy notes i 
długopis. Pozostałe koszty pokrywa Porozumienie. Prosimy o poinformowanie 
zainteresowanych szkoleniem i zgłoszenie dwóch do trzech osób z Oddziału. 
Istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości osób , w zależności od 
zainteresowania danym rodzajem uprawnień , ale po uzgodnieniu z 
organizatorem.  Termin zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego upływa 5 listopada 
2017 r. Wpisowe można wpłacać przekazem pocztowym na adres Oddział 
PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów lub na konto : Bank 
Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów nr 2989730003-0080-0801-4456-
0001 z dopiskiem „Szkolenie w Przedborzu”. Zgłoszenie można nadesłać 
listownie na w/w adres lub na adres e-mailowy1 pttkzarnow@wp.pl Wzór 
zgłoszenia w załączeniu. Dla osób spełniających warunki określone w 
regulaminach poszczególnych komisji ZG PTTK, na zakończenie szkolenia 
odbędą się egzaminy końcowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia . Ilość osób , które mogą zostać przyjęte 
na szkolenie jest limitowana ( max. 40) , o zakwalifikowaniu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Osoby spoza woj. łódzkiego, z Oddziałów PTTK nie należących do 
Porozumienia Woj. Łódzkiego wpłacają 200 zł. Przodownicy TP pragnący 
rozszerzyć swoje uprawnienia, mogą zdawać egzamin z osobami zdającymi po 
raz  pierwszy. Prosimy zapoznać się z regulaminem PTP na stronie KTP ZG 
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PTTK. Kandydat na PTP oraz rozszerzający uprawnienia ma obowiązek 
przesłania na 4 tyg. przed egzaminem wypełnionego wniosku do KTP ZG PTTK 
w Warszawie. Kandydat na przodownika turystyki kolarskiej wypełnia 
Indywidualną kartę zgłoszenia wg. wzoru znajdującego się na stronie Komisji 
Kolarskiej ZG PTTK. Kandydat na instruktora ochrony przyrody powinien 
zapoznać się z artykułem „ Jak zostać Instruktorem Ochrony Przyrody” 
znajdującym się na stronie Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. Inne stosowne 
wiadomości znajdziemy w dziale Komisje ZG PTTK. ( strona internetowa 
PTTK).   
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  z 
kierownikiem szkolenia ( prezes ZO PTTK w  
Żarnowie) nr tel. 602 537 092 lub 44 75 77 289 
 
Z turystycznym pozdrowieniem 
 
 
 
Prezes Rady Porozumienia Woj. Łódzkiego 

 
 
 
Prezes O/ PTTK w Żarnowie 

 
Krzysztof Góra 

 
Włodzimierz Szafiński 



Pieczątka Oddziału miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie na szkolenie specjalistyczne  
organizowane przez Porozumienie Oddziałów PTTK Woj. Łódzkiego 

w dniach 17- 19 listopada 2017 r. w Przedborzu. 
 
 
 
 
Oddział PTTK w ……………………………………… zgłasza na szkolenie  
następujące osoby: 

 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Data Adres Nr Seria i nr Telefon 
  urodzenia zamieszkania legitymacji dowodu kontaktowy 
    PTTK osobistego  

1.       

2.       

3.       
 
Wpisowe w kwocie 140 zł. od osoby zostało wpłacone w dniu …………………  
W załączeniu ksero dowodu wpłaty. 

 
 
 
 

Prezes Oddziału 
 

……………………….. 


