WYMOGI KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ

1. Część ogólna (wspólna dla wszystkich bez względu na rejon uprawnień)
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Zakres tematyczny przedmiotu

Podstawowe wiadomości o Masywy i pasma górskie wszystkich
kontynentów ze szczególnym uwzględnieniem gór
górach Europy i świata
Geografia turystyczna gór
Polski

Zagadnienia ochrony obszarów górskich
Góry w kulturze polskiej

Historia i organizacja turystyki w Polsce

GOT PTTK. Regulamin
GOT, Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej.
Zasady letniej i zimowej
turystyki górskiej

Bezpieczeństwo w górach

Europy
Podział geograficzny, morfologiczny i turystyczny
gór Polski. Charakterystyka środowiska przyrodniczego oraz topografia najważniejszych grup górskich. Klimat i wody. Główna szlaki turystyczne.
Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody – funkcje, znaczenie, zagrożenia.
Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i
sposoby przeciwdziałania.
Góry w literaturze pięknej, twórczości plastycznej i
muzycznej. Kultura ludowa, jej główne przejawy i
cechy. Wydawnictwa o tematyce górskiej: mapy,
monografie, albumy, przewodniki, czasopisma i
periodyki.
Historia poznania gór i turystyki górskiej, alpinizmu, przewodnictwa i ratownictwa górskiego. PTT,
TOPR, GOPR. Wybitni polscy znawcy gór i turystyki górskiej. Polacy w górach świata. PTTK: historia, podstawowe zasady statutowe, struktura
organizacyjna.
Historia GOT, Regulamin GOT PTTK, praktyczna
znajomość weryfikacji książeczek GOT, Regulamin
PTG PTTK, zasady pracy TRW GOT.
Sprzęt i ekwipunek turysty górskiego. Zasady znakowania szlaków turystycznych. Orientacja w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem. Metodyka
prowadzenia grupy wycieczkowej w terenie górskim.
Rodzaje zagrożeń występujących w górach. Stan
zdrowia turysty, wskazania i przeciwwskazania do
uprawiania turystyki górskiej. Pierwsza pomoc
przedlekarska w nagłych wypadkach i zachorowaniach, reanimacja, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań. Transport poszkodowanego.
Wzywanie pomocy w górach. Skład podstawowej
apteczki przodownika.
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Liczba pytań zalecana przy przeprowadzaniu egzaminu
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2. Część szczegółowa (wiadomości o rejonie uprawnień)
Lp. Przedmiot
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Historia obszaru uprawnień
na tle historii Polski

Środowisko geograficzne i
jego ochrona

Kultura i sztuka rejonu
uprawnień

Etnografia i kultura ludowa

Topografia, komunikacja,
zagospodarowanie turystyczne.

Zakres tematyczny przedmiotu
Archeologia, osadnictwo, problematyka społeczna, kulturalna, gospodarcza, narodowościowa. Ważniejsze wydarzenia historyczne.
Historia miast i miejscowości. Okres II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. Odbudowa zniszczeń wojennych. Ważniejsze obiekty
z nimi związane. Ważniejsze wydarzenia z
historii współczesnej.
Szczegółowa charakterystyka środowiska
geograficznego. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody. Ciekawostki przyrodnicze. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych.
Historia kultury i sztuki. Wpływ kultury regionu na kulturę narodową. Zabytki architektury, malarstwa i rzeźby. Obiekty architektury współczesnej. Muzea, instytucje naukowe
i kulturalne. Prasa i wydawnictwa regionalne.
Wybitni twórcy dawni i współcześni.
Kultura ludowa, strój i obrzędy. Budownictwo drewniane, ośrodki przemysłu i rzemiosła ludowego. Skanseny, muzea i izby regionalne.
Szczegółowa topografia rejonu uprawnień,
układ grzbietów i dolin, przebieg działów
wodnych. Szlaki turystyczne, baza noclegowa, koleje i wyciągi linowe, układ komunikacyjny, linie kolejowe i szosy, dojazdy i
parkingi. Znajomość panoram z punktów
widokowych.
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UWAGA:
1. Kandydatów obowiązuje znajomość rejonu na który ubiegają się o uprawnienia, a mianowicie
jednej z następujących grup górskich (wg regulaminu GOT PTTK): Tatr, Beskidów
Zachodnich, Beskidów Wschodnich, Sudetów, Gór Świętokrzyskich.
2. Dla przedmiotów wymienionych w p. 1÷ 6 tabeli obowiązują szczegółowe wiadomości
o rejonie uprawnień położonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólne
o przygranicznych pasmach górskich w których można zdobywać GOT, a mianowicie:
1). Dla Tatr – Tatry i Podtatrze na obszarze Republiki Słowackiej: Západne Tatry, Nizké
Tatry, Vysoké Tatry, Belanské Tatry, Spišská Magura.
2). Dla Beskidów Zachodnich: Beskid Śląski – pasmo graniczne, Moravskoslezské
Beskydy, Oravská Magura, Velká Fatra, Malá Fatra, Chočské Vrchy.
3). Dla Beskidów Wschodnich: Ondavská Vrchovina, Laborecká Vrchovina, Bukovské
Vrchy, Vihorlat, Bieszczady Wschodnie, Gorgany, Czarnohora.
4). Dla Sudetów: czeska część Sudetów w zakresie określonym w Regulaminie GOT PTTK.

