SZKOLENIE SPECJALISTYCZNNE
Z EGZAMINEM NA UPRAWNIENIA

PRZODOWNIKA
IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK
W ROKU 2021
Informacja wstępna

Szkolenie Specjalistyczne z egzaminem na uprawnienia Przodownika Imprez na Orientację PTTK
organizowane przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK, Mazowiecką Komisję InO PTTK, Klub
Imprez na Orientację STOWARZYSZE oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację
odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21.11.2021 r.
Początek zajęć planowany jest w piątek ok. godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę
ok. godz. 14.00. W programie przewidziane są dyskusje i wykłady z zakresu regulaminów, sędziowania,
przygotowania map, projektowania tras oraz przygotowania i organizacji InO, a także ćwiczenia
praktyczne z sędziowania, zajęcia szkoleniowe w terenie oraz egzamin końcowy na uprawnienia
przodownickie.
W ramach wpisowego w wysokości 100 zł przewidziane są:
• 2 noclegi na łóżkach z pościelą,
• komplet materiałów informacyjno-szkoleniowych,
• obiad w sobotę.
Wpisowe dla osób niekorzystających z noclegu wynosi 50 zł (pod warunkiem wcześniejszego
uzgodnienia).
Zgłoszenia na szkolenie w postaci wypełnionych wniosków o nadanie uprawnień
przodownickich przyjmuje kol. Waldemar Fijor: e-mail: waldemar.fijor@gmail.com
Druki wniosków o nadanie uprawnień Przodownika InO dostępne są na stronie ino.pttk.pl w dziale
Pobierz: http://ino.pttk.pl/download/druki/wniosek_pino.rtf
Pierwszym terminem zgłoszeń jest 7.11.2021 r. Zgłoszenie po terminie jest możliwe – do wyczerpania
limitu miejsc (30 osób).
Szkolenie może się nie odbyć, jeżeli w ww. terminie nie zgłosi się przynajmniej 6 kandydatów.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przynależność
(co najmniej rok dla kandydatów na MPInO i 2 lata dla kandydatów na PInO).
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Pozostałe warunki uzyskania uprawnień przodownickich są następujące:
• ukończenie 18 lat i posiadanie małej złotej odznaki InO (kandydaci na Przodowników InO),
ukończenie 16 lat i posiadanie małej srebrnej odznaki InO (kandydaci na Młodzieżowych
Przodowników InO),
• ukończenie szkolenia ogólnego albo posiadanie uprawnień Organizatora InO lub innych
uprawnień PTTK,
• pozytywny wynik egzaminu końcowego szkolenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają zaproszenie z dodatkowymi szczegółowymi
informacjami o bazie kursu i dostępnych w danym momencie warunkach zakwaterowania.
W dniu 8.11.2021 r. zostaną wysłane pierwsze zaproszenia.
Z turystycznym pozdrowieniem
Szef Zespołu Szkolenia KInO ZG PTTK
Waldemar Fijor

