REGULAMIN KURSU
Na przewodnika muzealnego po zamku malborskim w języku polskim

§1
Organizatorem kursu jest: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich.
WYMAGANIA NA UCZESTNIKA KURSU
§2
Kandydat na Uczestnika Kursu musi spełnić następujące warunki:

być osobą pełnoletnią;

posiadać wykształcenie co najmniej średnie z maturą;

powinien być osobą kulturalną, dbającą o swój wizerunek;

powinien charakteryzować się umiejętnością prawidłowego wysławiania się i łatwością
nawiązywania kontaktów.
Pierwszeństwo kwalifikacji na kurs przewodnicki mają mieszkańcy miasta Malborka i powiatu
malborskiego.
§3
Kandydat na Uczestnika Kursu musi złożyć poniższe dokumenty:

formularz zgłoszeniowy;

kopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie, oryginał do wgląduminimum średnie z maturą;

zaświadczenie od lekarza o przydatności wykonywania obowiązków przewodnika;

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku
z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

2 fotografie legitymacyjne.
W/w dokumenty należy złożyć w dniach od 11-01-2019 do 18-01-2019 w godz. 11.00- 15.00 lub w
innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w biurze Koła Przewodników
Malborskich, znajdującym się pod adresem: 82-200 Malbork, ul. Starościńska 4 (budynek przy
Karwanie).
REKRUTACJA
§4
Na kurs zostanie przyjętych maksymalnie 55 osób.
§5
Termin II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna): 26-01-2019 roku (sobota) od godz. 10.00 do
zakończenia w Karwanie, ul. Starościńska.

§6
Decyzję o naborze na kurs będzie podejmowała Komisja składająca się z 5 osób powołanych przez
Zarząd Koła spośród członków Stowarzyszenia, po przeprowadzeniu z każdym z kandydatów
rozmowy kwalifikacyjnej.
W skład Komisji wchodzą:
- SIKORA Krzysztof – Przewodniczący
- MAZIARZ Małgorzata - Sekretarz
- SKÓRA Iwona
- UNIEWICZ Jowita
- KITA Grzegorz
- IWANOWSKI Andrzej
- KAPEJEWSKI Jerzy
Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o niniejszy Regulamin Kursu.
§7
Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej, która będzie ogłoszona do dnia 29-01-2019 roku na stronie
internetowej: http://przewodnicy.com.com, jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej
odwołanie. Kandydatury osób, które nie spełnią warunków określonych w § 2 niniejszego regulaminu
oraz nie dostarczą kompletu dokumentów wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu, nie będą w
ogóle rozpatrywane – od tej decyzji nie przysługuje kandydatom na uczestników kursu odwołanie.
§8
Osoby zakwalifikowane na Kurs podpisują umowę z organizatorem, zobowiązując się do
przestrzegania powyższego regulaminu i ustalonych wpłat.
§9
Koszt kursu po pozytywnej kwalifikacji wynosi 1200 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych
(w przypadku 55 uczestników), płatne w 2 ratach na konto 26 2030 0045 1110 0000 0039 3360
Pierwszą ratę należy wpłacić najpóźniej do dnia pierwszych zajęć, drugą ratę należy wpłacić do dnia
20-03-2019 roku.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
§ 10
Zakwalifikowane osoby do uczestnictwa w Kursie zobowiązane są do uczestniczenia w co najmniej
70% zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, organizowanych przez KPM w Malborku. Frekwencja
sprawdzana jest na zasadzie każdorazowych list obecności. Uczestnictwo w mniejszej ilości w/w
zajęć upoważnia organizatora kursu do skreślenia uczestnika z listy. W tym przypadku opłaty nie są
zwracane.
§ 11
Wykłady będą odbywać się w Karwanie- sala konferencyjna.
§ 12
Czas trwania kursu: 02-02-2019 roku do 09-06-2019 roku.

§ 13
Program zajęć zostanie przedstawiony
kursu, tj. 02-02-2019 r. (sobota).

uczestnikom

kursu

w

dniu

rozpoczęcia

§ 14
Uczestnicy zaliczają Kurs w chwili zdania wszystkich egzaminów cząstkowych teoretycznych
i egzaminu praktycznego. Do egzaminu praktycznego dopuszczone zostają osoby, które zdały
egzaminy teoretyczne.
§ 15
Egzaminy poprawkowe są płatne.
§ 16
Uczestnicy szkolenia mają prawo zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w organizacji kursu (w
formie pisemnej pod rygorem nieważności) bezpośrednio do kierownika kursu.
§ 17
Rażące naruszanie regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursowej, bez zwrotu
poniesionych kosztów. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji
uczestnika w trakcie trwania kursu.
§ 18
Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania jego realizacji bez podania przyczyny.

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i zgadzam się z jego
postanowieniami.

Malbork, dnia……………………

……………………………..
podpis

Zarząd Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich
mgr inż. Krzysztof Sikora
Prezes Zarządu Koła

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w dniu 20-12-2018

