WNIOSEK
o mianowanie przodownikiem turystyki górskiej */
o rozszerzenie uprawnień przodownika turystyki górskiej*/

1. Nazwisko i imię
2. Stały adres
3. Adres korespondencyjny
4. Tel/fax:

, Tel kom:

, E-mail:

5. Data i miejsce urodzenia
6. Należę do PTTK od

Nr leg. PTTK

7. Przynależność do Oddziału

Koło, Klub
Nr leg. PTG

8. Stopień GOT

Nr weryfikacyjny

9. Wykształcenie
10. Funkcje społeczne w PTTK
11. Na jaką grupę górską chce być przodownikiem
12. Staż turystyczny, od kiedy uprawia turystykę górską
Wyszczególnić większe wyprawy i rajdy turystyczne - trasy, czas trwania, kto organizował w
załączonym wykazie.
13. Czy i w jaki sposób działa aktualnie na rzecz turystyki górskiej

14. Ukończone kursy szkoleniowe w PTTK

15. Inna działalność lub aktywność turystyczna, lub inne informacje o kandydacie:

OPINIA macierzystego Koła, Klubu lub Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej poparta rekomendacją
o celowości mianowania przodownikiem turystyki górskiej w załączeniu.
16. Oświadczam, że znane mi są zadania społeczne przodownika turystyki górskiej oraz wymogi
regulaminowe do pełnienia tej funkcji
17. Proszę o mianowanie mnie przodownikiem turystyki górskiej PTTK. Zobowiązuję się spełniać
obowiązki przodownika z największą sumiennością i zgodnie z regulaminem przodownika, który jest
mi znany. Zobowiązuję się do przestrzegania i propagowania ogólnie uznanych zasad kultury
turystyki górskiej jak: obowiązek niesienia pomocy ofiarom gór oraz osobom powierzonym mojej
opiece, poszanowania przyrody i urządzeń turystycznych, kultury współżycia w grupie, na szlaku i w
schronisku, racjonalne uprawianie turystyki. Zobowiązuję się do współpracy w akcji GOT,
działalności na rzecz środowiska przez aktywne działanie i propagowanie turystyki górskiej, do
utrzymywania więzi organizacyjnej z macierzystą jednostką PTTK, właściwą Komisją Turystyki
Górskiej i Komisją Egzaminacyjną (zmiany adresu, przedłużanie ważności legitymacji) oraz
informowania KTG ZG PTTK o spostrzeżeniach w terenie.
18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prac KTG ZG PTTK zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
Miejscowość

dnia

(podpis:)

*/ niepotrzebne skreślić
– ubiegający się o rozszerzenie uprawnień wypełniają tylko punkty: 1, 2, 7, 10 i 11

PRZEBIEG I WYNIK EGZAMINU (wypełnia Komisja Egzaminacyjna)
W wyniku egzaminu przeprowadzonego w dniu
i w dniu1/

i części praktycznej odbytej na terenie
oraz pozytywnej oceny obserwatora z ramienia KTG ZG PTTK kol.

Komisja Egzaminacyjna stwierdza, że kol.
zdał egzamin na przodownika turystyki górskiej na obszar uprawnień

Szczegółowy protokół egzaminu Komisja Egzaminacyjna przechowuje w swych aktach.
Podpisy członków Komisji (czytelnie z podaniem nr legitymacji przodownickiej).
1.
(imię i nazwisko)

(podpis)

(nr leg. przod.)

2.
3.
4.

Delegat KTG ZG PTTK

Wniosek wysłano do KTG ZG PTTK dnia

Nadano numer uprawnień:

________________________
1

wypełniać w przypadku przeprowadzenia egzaminu praktycznego w terenie

Przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej

