
Klub Imprez na Orientację Stowarzysze 
Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie 

  
serdecznie zaprasza na: 

 

KURS 

Organizatora Turystyki PTTK 
listopad 2012 – luty 2013 

 
HEJ! 

Tak! TY! Właśnie TY! 
Jakże się cieszę, że mnie czytasz! 

To ja – Twoja ulotka! 
 

Chcesz ciekawie spędzić czas, poznać nowych ludzi, poszerzyć horyzonty? To 
wszystko i jeszcze więcej oferuje Tobie Kurs Organizatora Turystyki, na którym 
poznasz nie tylko ciekawe miejsca, zabytki, podstawy turystyki i organizacji imprez i 
wyjazdów, ale także zasady posługiwania się Gwiazdą Polarną i igłą magnetyczną! 

 
Wyjedźmy wspólnie, InO* dalej od cywilizacji :) 

 

Dla kogo jest ten kurs? 
 

 Dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą turystyką 
 Dla sympatyków imprez na orientację, pragnących poszerzyć swoją 

wiedzę o turystyce i krajoznawstwie 
 Dla nauczycieli i osób zajmujących się grupami dzieci i młodzieży 
 Dla absolwentów kursów Animatora i Organizatora Imprez na Orientację 

PTTK oraz Przodownika Imprez na Orientację PTTK, którym brakuje 
szkolenia ogólnego – uprawnienie Organizatora Turystyki OM PTTK 
spełnia ten warunek 

 

  

Więcej informacji: stowarzysze.om.pttk.pl  
 

* InO - o tym też dowiesz się na naszym Kursie

Organizator Turystyki OM PTTK powinien: 

 być członkiem PTTK 
 mieć ukończone 16 lat 
 ukończyć szkolenie Organizatora Turystyki z wynikiem pozytywnym 
 zdać egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym. 

 
Pierwszy wykład i zapisy: 8 listopada 2012 r., godz. 18:00 w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, sala 206 (II piętro). 
Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek do połowy lutego 2013 r. w 
godzinach 18:00-20:00 w Instytucie Socjologii UW. Po zaliczeniu kursu 
będzie możliwość zdawania egzaminu na uprawnienia Organizatora 
Turystyki OM PTTK. 
 
W ramach świadczeń zapewniamy: 

 materiały dydaktyczno-szkoleniowe i pomocnicze; 
 ponad 20 godzin wykładów teoretycznych oraz zajęcia wyjazdowe; 
 ćwiczenia praktyczne w terenie; 
 legitymację i odznakę Organizatora Turystyki (dla spełniających 

wszystkie warunki) . 
Nasz kurs jest organizowany na zasadzie non-profit. Koszty każdego z 
wyjazdów (przejazdy, noclegi, wyżywienie, ew. wpisowe) oraz 
planowanego szkolenia z pierwszej pomocy pokrywają uczestnicy we 
własnym zakresie. Do zaliczenia kursu wymagany jest udział w 4 dniach 
wyjazdów szkoleniowych (w tym 1 z noclegiem). 
 

Po zakończeniu kursu, zainteresowani mogą kontynuować naukę w marcu 
2013 r. na kursie Organizatora Imprez na Orientację PTTK! 
 
Dodatkowych informacji  udziela: 

Tomek Dombi, 601 946 856, dombit@gmail.com 
 

ZAPRASZAMY!!! 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/
mailto:dombit@gmail.com

