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Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” 

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15                     KRS 0000312357 
e-mail: szlakjagiellonski@tlen.pl                         REGON 060402677 
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Lublin, dnia 1 stycznia 2015 r.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIĘDZYNARODOWY PARK TURYSTYCZNO-KULTUROWY „VIA JAGIELLONICA” 

CENTRUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W LUBLINIE 
AKADEMIA PRZEWODNICKA „VIA JAGIELLONICA” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Regulamin szkoleń preferencyjnych w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA „SZLAKU JAGIELLOŃSKIM” 

 
1. Organizator: 
Organizatorem szkoleń jest Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”. 
 
2. Zakres: 
Szkolenia obejmują odpowiednie terytorium na „Szlaku Jagiellońskim”                             

Kraków – Lublin – Wilno („Via Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna): 
1) szkolenie przewodników turystycznych na poszczególne Miasta i Gminy,                      

które przynależą do Organizacji oraz prowadzą współpracę związaną z budową 
tematycznego Parku Miejscowego „Via Jagiellonica”: 

a) Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku 
Jagiellońskiego” (Park Tradycji Warzywnictwa „Via Jagiellonica” w Igołomi-Wawrzeńczycach) 

- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
b) Gmina Koszyce, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego”   

(Park Współpracy Polsko-Węgierskiej „Via Jagiellonica” w Koszycach): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
c) Gmina Opatowiec, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Pielgrzymów do św. Jakuba „Via Jagiellonica” w Opatowcu): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
d) Gmina Nowy Korczyn, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Osad Gościnnych „Via Jagiellonica” w Nowym Korczynie i Podzamczu): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
e) Gmina Stopnica, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Tradycji Klucznictwa „Via Jagiellonica” w Stopnicy): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
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 f) Miasto i Gmina Koprzywnica, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku 
Jagiellońskiego”(Park Osadnictwa Cysterskiego „Via Jagiellonica” w Koprzywnicy): 

- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
 g) Miasto i Gmina Annopol, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Nadwiślańskich Przepraw „Via Jagiellonica” w Annopolu i Kosinie): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
 h) Gmina Gościeradów, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Łanów „Via Jagiellonica” w Gościeradowie i Łanach):  
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
 i) Gmina Dzierzkowice ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Podwodowy „Via Jagiellonica” w Dzierzkowicach): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
 j) Miasto i Gmina Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Tradycji Bitwy pod Warną „Via Jagiellonica” w Bełżycach): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia), 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
 k) Miasto Lublin, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Unii Polsko-Litewskiej „Via Jagiellonica” w Lublinie): 
- szkolenie uzupełniające (II stopnia), 
 l) Miasto i Gmina Parczew, ze szczególnym uwzględnieniem „Szlaku Jagiellońskiego” 

(Park Granicy Polsko-Litewskiej „Via Jagiellonica” w Parczewie i Przewłoce): 
- szkolenie podstawowe (I stopnia). 

 2) szkolenie przewodnicko-pilockie „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno, 
obejmujące całą trasę Kraków – Sandomierz – Lublin – Brześć – Wilno – Grodno – Lublin – 
Wiślica – Kraków, zarówno historyczną, jak i współczesną, przewodnickie w granicach 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pilockie w granicach Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, 
obejmujące m.in. wszystkie podane zajęcia (szkolenie dla doświadczonych przewodników). 
Uwaga! Miasto Kraków wymaga odrębnego szkolenia, np. w Fundacji „Via Jagiellonica”. 
  

3. Harmonogram: 
Szkolenia odbywać się będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, według 

harmonogramu podanego przez Organizatora: 
 
a) przed pierwszymi zajęciami 2015 r.  
– przekazanie aktualnie zgłoszonym uczestnikom szkolenia podstawowego (I stopnia)  

zadania dotyczącego konspektu własnej oferty przewodnickiej, 
– przekazanie aktualnie zgłoszonym uczestnikom szkolenia uzupełniającego                              

(II stopnia) listy wybranych obiektów (muzea, wystawy, zabytki itp.).                         
 

b) zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe w 2015 r.:  
I tura: 01.01 – 30.04.2015 
II tura: 01.05 – 30.08.2015 
III tura: 01.09 – 31.12.2015 
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– razem 3 dni zajęć po 8 godzin, z wyjątkiem szkolenia uzupełniającego (II stopnia)               
na Lublin, gdzie przewidziano 6 dni, 

– konkretne terminy wyznaczone zostaną z uwzględnieniem wyników konsultacji                         
(ze strony Organizatora preferowane piątki lub soboty). 

 
c) do 31 grudnia 2015 r.  
– przesłanie przez uczestników szkoleń podstawowych (I stopnia) ostatecznego 

konspektu własnej oferty przewodnickiej, 
– zdanie przez uczestników szkoleń uzupełniających (II stopnia) egzaminu                                 

na poszczególne obiekty (warunek dopuszczenia do nich, wcześniej zdany egzamin                          
Państwowy na przewodnika turystycznego lub egzamin po szkoleniu podstawowym                          
w Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” lub Fundacji „Via Jagiellonica”).                         
 

4. Miejsca i terminy zajęć: 
a) Zajęcia teoretyczne dotyczące poszczególnych Miast i Gmin będą odbywać się                             

odpowiednio w Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie oraz w przypadku 
szkoleń nie dotyczących Lublina w salach zapewnionych przez poszczególne Miasta i Gminy. 
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w wyznaczonych miejscach i obiektach. 
 b) Szczegółowe informacje dotyczące miejsc, terminów i godzin zajęć podane zostaną       
z wyprzedzeniem, w szczególności na e-mail podany Organizatorowi. 

 
5. Uczestnicy: 
Uczestnikami szkoleń podstawowych (I stopnia) mogą być osoby, które: 
a) akceptują niniejszy Regulamin,  
b) spełniają kryteria wskazane w „Ustawie o usługach turystycznych”: 
- ukończenie 18 lat,  
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z 

wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 
- posiadanie wykształcenia średniego,  

 c) przynależą do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” lub są zameldowani, 
ewentualnie mieszkają albo są zatrudnieni w odpowiednich instytucjach użyteczności 
publicznej na terenie Miasta lub Gminy do niej przynależącej, 

d) złożą wypełnioną kartę zgłoszeniową według ustalonego wzoru, 
e) zostaną przyjęte przez Organizatora szkolenia. 
Uczestnikami szkoleń uzupełniających (II stopnia) mogą być osoby, które dodatkowo: 

zdały egzamin Państwowy na przewodnika turystycznego lub uczestniczyły w szkoleniu 
podstawowym w Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” lub Fundacji „Via Jagiellonica” . 

 
6. Etapy szkoleniowe: 
a) podstawa lokalna: 

Osobom początkującym zalecamy udział w szkoleniach na ich Miasto lub Gminę. 
b) rozwój terytorialny:  

Przewodnikom z doświadczeniami proponujemy szkolenie na cały „Szlak Jagielloński”. 
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7. Oferta: 
a) organizator zapewnia prowadzenie szkolenia przez przewodnika – wykładowcę, a zarazem  
    instruktora specjalizującego się w budowie oferty turystycznej, a na miarę potrzeby  
    i możliwości również innych osób specjalizujących się w wybranych zagadnieniach, 
b) organizator zapewnia – w razie potrzeby przy udziale poszczególnych Samorządów  
    oraz Gospodarzy obiektów – miejsca do realizacji zajęć teoretycznych oraz praktycznych, 
c) organizator umożliwia uczestnikom dokonanie rezerwacji miejsc na wycieczki szkoleniowe, 
d) organizator zapewnia stałe doradztwo związane z przygotowaniem oferty przewodnickiej, 
e) organizator zapewnia wybrane wydawnictwa promocyjne, 
f) za powyższe czynności oraz materiały Organizator nie pobiera opłat. 
 

8. Koszty uczestnictwa: 
a) ewentualne koszty dojazdów z miejsca zamieszkania na zajęcia teoretyczne oraz koszty  
    przejazdów podczas wycieczek szkoleniowych, 
b) ewentualne koszty noclegów i wyżywienia podczas realizacji zajęć teoretycznych oraz  
    wycieczek szkoleniowych. 
  
 9. Warunki ukończenia szkolenia: 
a) uczestnik kursu obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach (potwierdzeniem  
    jest wpis na listę obecności), w szczególnych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę  
    na zaliczenie części zajęć w inny, uzgodniony sposób, 
b) uczestnik kursu podstawowego obowiązany jest nadesłać do 31 grudnia 2015 r.        
    ostateczny konspekt własnej oferty przewodnickiej, który następnie zostanie oceniony, 
    zaś uczestnik szkolenia uzupełniającego zdać odpowiedni egzamin lub egzaminy  
    na poszczególne obiekty. 

 
10. Postanowienia końcowe: 
a) W uzasadnionych okolicznościach Organizator zastrzega sobie możliwość 

dokonywania zmian w Regulaminie, gwarantując jednakże, iż za organizację i realizację 
szkolenia nie będzie pobierał od uczestników opłat, a ponadto deklaruje dbałość o to,                       
aby ewentualne inne zmiany były dla uczestników możliwie najmniej kłopotliwe. 

b) Osoby, które zaliczą szkolenie uzyskają specjalne zaświadczenie. 
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ZGŁOSZENIE 
na szkolenie przewodnickie 

 
Miasto / Gmina ………………………………………….. / „Szlak Jagielloński” 

(uzupełnia lub właściwe zakreśla Uczestnik) 

 
Oświadczam, że: 

 
a) zapoznałem się z powyższym Regulaminem i  akceptuję go, 
b) spełniam wymagane warunki i dołożę starań, aby ukończyć szkolenie, 
c) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przeze mnie                      
     moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia oraz jego trwałej  
     dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, 
d) wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim udziałem, wykonanych podczas szkolenia,  
     w celach promocyjnych związanych z działalnością Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”  
     oraz Fundacji „Via Jagiellonica”. 
 
 

 

………………………………/………………………/………………………… 
                          (imię i nazwisko)                                      (tel. kontaktowy)                                     ( e-mail)                                      

 

 

…………………………………………/………………………………………… 
      (adres zameldowania: ulica, nr, kod, miejscowość)                            (adres do korespondencji - jeśli inny) 
 

 

………………………………………/……………………………………………                   
                   (data i miejsce urodzenia)                                                                (imię ojca i matki)   

 

 
 

…………….…………………………………………… 
potwierdzający podpis Uczestnika 

 
 
 
 
 
Prosimy o wydrukowanie i parafowanie wszystkich stron Regulaminu oraz przekazanie go Organizatorowi. 


