
Zasady porządkowe kursu przewodnickiego SKPG Harnasie 2021/2023   
 

1. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do Forum SKPG Harnasie po założeniu konta i zatwierdzeniu 
danych przez Radę SKPG. 

2. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie SKPG 
Harnasie  po wpłaceniu I raty za kurs.  

3. Uczestnik kursu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Zaleca się wykupienie 
ubezpieczenia np. poprzez opłacenie składki  dla członków PTTK, wykupienie ubezpieczenia 
z kartą EURO26 lub inne. 

4. Wyjazdy szkoleniowe weekendowe mogą zaczynać się w piątek lub w sobotę, a kończą się 
w niedzielę. Wyjazdy na obozy szkoleniowe odbywają się zgodnie z podanymi  w harmonogramie 
terminami.  

5. Wszelkie  ograniczenia żywieniowe/diety uczestnik powinien zgłosić prowadzącemu  na początku 
każdego wyjazdu. Na uczestniku kursu spoczywa obowiązek przygotowania sobie posiłku zgodnie 
z indywidualnymi ograniczeniami/dietami.  

6. W czasie wyjazdów uczestnicy śpią w wybranych przez kadrę szkoleniową obiektach: chatkach 
studenckich, schroniskach PTTK, bacówkach,  bazach namiotowych, schroniskach PTSM, 
polach namiotowych, na łóżkach lub na „glebie”.  

7. Odłączenie się od grupy na czas posiłków lub noclegów wymaga zgody kadry szkoleniowej. 

8. Wszelkie informacje n/t wyjazdów, wykładów, egzaminów, spotkań zamieszczane są na Forum. 

9. Uczestnik kursu ma obowiązek zapoznawać się na bieżąco z materiałami zamieszczanymi 
na Forum i stosować się do zawartych tam informacji – szczególnie dotyczących wykładów 
i wyjazdów. 

10. Podstawowe wyposażenie uczestnika kursu podczas wyjazdów obejmuje: 
a) Wygodne obuwie i strój dostosowany do charakteru wyjazdu, warunków pogodowych 
b) Plecak 
c) Apteczkę pierwszej pomocy 
d) Śpiwór, karimatę - w zależności od komunikatu przed wyjazdem 
e) Mapy i kompas 
f) Jedzenie oraz wodę 

11. Zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się z chwilą zbiórki w wyznaczonym przez kadrę szkoleniową 
prowadzącą wyjazd  miejscu i kończą po komunikacie prowadzących o zakończeniu zajęć.  

12. Uczestnik kursu nie może brać udziału w szkoleniu będąc pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających. W czasie wolnym obowiązują przepisy prawa oraz poszczególnych obiektów  
dotyczące  palenia papierosów,  spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających.   

13. Uczestnik kursu ma możliwość zaproszenia na wyjazd kursowy osób towarzyszących. 
Każdorazowo musi uzyskać zgodę kadry szkoleniowej. Uczestnik kursu jest osobą odpowiedzialną 
za ubezpieczenie, kondycję, stan zdrowia oraz zachowanie osób przez niego zaproszonych. Osoby 
towarzyszące obowiązują zasady porządkowe takie jak dla uczestników kursu. 

14. Wszystkie osoby zapisane na wyjazd są zobowiązane do przestrzegania planu wyjazdu podanego 
przez kadrę szkoleniową: czasu i miejsca zbiórki, warunków dołączenia do wyjazdu w późniejszym 
terminie i jego wcześniejszego zakończenia, czasu i miejsca posiłków, czasu i miejsca oraz 
warunków  noclegów. 


