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 Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach 

 
REGULAMIN KURSU NA PRZEWODNIKA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

ORGANIZOWANY W LATACH 2022/2023 
 

  

I. SŁOWNIK WYRAŻEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE 
 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika kursu na przewodnika turystycznego po województwie 

świętokrzyskim organizowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK. 
2) Umowie – należy przez to rozumieć umowę o przeprowadzenie przewodnickiego. 
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin kursu na przewodnika turystycznego po województwie 

świętokrzyskim organizowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK Kielce.   
4) Organizatorze – należy przez to rozumieć Oddział Świętokrzyski PTTK z siedzibą w Kielcach pod adresem: 

ul. Sienkiewicza 29; 25-007 Kielce; NIP 657-03-87-217, 
 
 

II. CENY KURSÓW, WYSOKOŚCI OPŁĄT ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI  
 
1. Cena kursu  
Cena za kurs wynosi 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) .  
2. Terminy płatności rat kursu:  

 I rata w kwocie 600 zł płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy;  
 II rata w kwocie 500 zł płatna w terminie do 31.12.2022r.; 
 III rata w kwocie 400 zł płatna w terminie do 14.02.2023r. 
 IV rata w kwocie 500zł płatna w terminie do 17.04.2023r. 
 V rata w kwocie 500 zł płatna w terminie do  12.06.2023r. 

W ramach opłat Organizator zapewnia: przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z najwyższą 
dbałością o jakość oraz przez osoby do tego kompetentne, ubezpieczenie podczas trwania zajęć teoretycznych i 
praktycznych, materiały przekazywane drogą mailową lub na nośnikach danych, transport podczas wyjazdów 
szkoleniowych, bilety wstępów do obiektów. 

3. W przypadku utworzenia grupy szkoleniowej w trakcie trwania kursu, albo rozpoczęcia przez uczestnika kursu 
po rozpoczęciu cyklu szkoleniowego Organizator zastrzega sobie możliwość określenia w umowie innych 
terminów płatności  poszczególnych rat oraz ich wysokości.  

 
III. ZWROT OPŁAT ZA KURSY 

 
1. Organizator nie zwraca opłat za nieobecności uczestnika na zajęciach bez względu na to czy nieobecności są 
usprawiedliwione czy nieusprawiedliwione. 
2. Organizator nie zwraca opłat w przypadku niezaliczenia egzaminu częściowego lub niezłożenia z wynikiem 
pozytywnym końcowego egzaminu wewnętrznego. 
3. Organizator nie zwraca opłat w przypadku rezygnacji z kursu lub wykluczenia uczestnika z kursu.  

 
IV. FORMY PŁATNOŚCI 

 
Dopuszcza się następujące sposoby płatności ceny kursu w całości lub poszczególnych rat ceny przelewem na 
rachunek Organizatora w kieleckim oddziale Alior Bank  nr 14 2490 0005 0000 4530 9384 1510. W przypadku 
wpłaty przelewem należy w tytule wpłaty wskazać imię i nazwisko słuchacza oraz nr raty.   

 
V. RABATY 

 
Nie przewiduje się udzielania rabatów i zniżek od cen ustalonych niniejszym regulaminem.  
 

VI. PRZEBIEG KURSU I EGZAMINY 
 



 2

 

1. Kurs będzie trwał około  8 miesięcy i obejmować będzie nie mniej niż 200 godzin lekcyjnych zajęć 
dydaktycznych.  

2. Kurs podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną. 
 

3. Zaliczenie części praktycznej odbywać będzie się na zasadach i w sposób określony przez prowadzącego 
zajęcia praktyczne. 

 

4. Egzamin końcowy będzie składał się z części pisemnej i ustnej oraz wycieczki autokarowej, którą 
słuchacze będą prowadzić samodzielnie.  

5. Złożenie z wynikiem pozytywnym końcowego egzaminu wewnętrznego uprawnia do otrzymania 
świadectwa ukończenia kursu  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy kursowej w przypadku, kiedy na skutek 
rezygnacji uczestników dalsze prowadzenie kursu stanie się nieopłacalne. W takim przypadku Organizator 
wypowie uczestnikom umowę o przeprowadzenie kursu. 

7. Organizator ma prawo wykluczyć z kursu uczestnika, którego nieobecności przekroczą 60% czasu 
przewidzianych kursem zajęć. 

 
VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 
1. W przypadku, gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć wskutek zaistnienia nagłych, niemożliwych do 
przewidzenia okoliczności występujących po stronie Organizatora w szczególności niedyspozycyjności 
prowadzącego zajęcia, lub z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, Organizator, według swojego 
wyboru, zapewnieni zastępstwo w prowadzeniu zajęć przez inną osobę albo do zrealizuje zajęcia w innym 
dogodnym dla stron terminie. 
2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem kursu i przestrzegać jego postanowień, w 
szczególności uczestniczyć w zajęciach objętych kursem oraz przestrzegać zarządzeń organizacyjnych i 
porządkowych przedstawicieli Organizatora. 
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Organizatora, powstałe z  jego winy i 
zobowiązuje się do ich naprawienia w pełnej wysokości, niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatora wezwania 
do zapłaty wysłanego na adres podany przez Uczestnika w umowie o przeprowadzenie kursu. 
4. Na zasadach wskazanych w pkt. 3 Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyposażeniu 
pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia, oraz za szkody na mieniu i na osobie, które wyrządził innym 
Uczestnikom lub osobom trzecim w trakcie trwania zajęć. 

 
VIII. ZMIANA REGULAMINU 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O zmianie 
regulaminu Organizator poinformuje uczestnika doręczając mu informację o zmianach oraz cały tekst 
regulaminu zawierający wprowadzone zmiany.  
2. W przypadku braku akceptacji dla zmian regulaminu Uczestnik ma prawo z kursu zrezygnować bez 
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych świadczeń finansowych na rzecz Organizatora.   
 
 
  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia:  
 
 
 
 
........................................................................................................................................................................ 
data                                               podpis  słuchacza                                                        
 


