KURS ZNAKARZY SZLAKÓW NIZINNYCH
PUŁAWY
5-7 PAŹDZIERNIKA 2018r.
Wersja z dn. 20.08.2018 r.

WWW.LUCZNIK.PTTK.RADOM.PL
KURS DLA:
- PRZYSZŁYCH ZNAKARZY
- PROJEKTANTÓW SZKLAKÓW
- PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

 CEL


Popularyzacja znakowania szlaków turystycznych.



Spotkanie szkoleniowo–integracyjne, wymiana doświadczeń znakarskich.



Poznawanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych woj. lubelskiego.



Szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych.

 ORGANIZATOR
Oddział PTTK Łucznik w Radomiu

 PATRONAT
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie

 TERMIN I MIEJSCE
5-7 października 2018 r. Puławy
Baza kursu będzie w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 74

 DOJAZD
Baza znajduje się w samym centrum Puław.
Dworzec autobusowy znajduje się około 500 m. od bazy.
Puławy posiadają bardzo dobre połączenie z Radomiem, Lublinem i Warszawą.
Ze względu na remont linii kolejowej Pilawa – Lublin dojazd pociągiem nie jest możliwy.

 ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń upływa 1.10.2018 r.
Zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio u Piotra Zgody na adres: piotrzgoda@skroty.eu.org
- dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, nr leg PTTK, tel. kontaktowy, adres e-mail, rozmiar
koszulki.

 WPISOWE
Udział w kursie 100* zł na konto O/PTTK Łucznik w Radomiu do dnia 01.10.2018r.
Wpłata na konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska 9015 4012 8720 9257 7274 1700 01
z dopiskiem: „imię i nazwisko - kurs znakarski”.
*Osoby nie będące członkami PTTK wnoszą opłatę 130zł.

ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
•

2 noclegi w warunkach turystycznych (klasy szkolne),

•

instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK wydanie z 2014r.,

•

kamizelkę ostrzegawczą (pomarańczową z nadrukiem ZSN i odblaskami),

•

bawełnianą koszulkę z nadrukiem zlotowym,

•

materiały na zajęcia teoria i praktyka,

•

udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, wg programu kursu – pod opieką
doświadczonych ZSN,

•

Certyfikat dla uczestników, którzy nie będą spełniać wszystkich wymogów
formalnych,

•

legitymację ZSN po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

•

blachę Znakarza Szlaków Nizinnych (do wykupienia przez Znakarza 10 zł),

•

odcisk okolicznościowej pieczęci kursu,

 OBOWIĄZKI
Uczestnik, który chce otrzymać uprawnienia Znakarza Szlaków Turystycznych musi posiadać
(w kursie można brać udział bez spełnienia poniższych wymogów):
•

legitymację członkowską z opłaconą składką za 2018 r.,

•

książeczkę OTP ze zweryfikowaną odznaką małą srebrną, (możliwość weryfikacji
podczas Zlotu)

•

ukończone 18 lat,

•

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego lub legitymację kadry programowej
PTTK,

•

1 fotografię do legitymacji 3/4cm,
Wszyscy uczestnicy muszą:

•

posiadać karimatę i śpiwór,

•

przestrzegać regulaminu kursu oraz poleceń organizatora,

•

utrzymywać porządek w miejscu zakwaterowania,

•

przestrzegać Kartę Turysty oraz przepisy p-poż. i ochrony przyrody,

•

posiadanie stroju do prac w terenie.

 PROGRAM
Piątek 05.10.2018 r.
17:00 - 18:00

Przyjmowanie uczestników w bazie

18:30 – 21:00

Wykłady:
• Rola i funkcja szlaku,
• Miejsce znakarza w kadrze.
• Cele znakowania szlaków.
• Historia znakowania szlaków.
• Rola szlaków w organizacji ruchu turystycznego.
• System szlaków o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym
i lokalnym.

Sobota 06.10.2018 r.
08:00 –13:00

Wykłady:
 Zasady projektowania szlaków.
• Weryfikacja przebiegu szlaku w terenie.
• Prawne usytuowanie szlaku (uzgodnienia).
• Zasady wykonywania korekty szlaków.
• Terminy wykonywania prac znakarskich.
• Częstotliwość odnawiania znaków i urządzeń.
• Zasady likwidacji szlaku w terenie.
• Wybór miejsca na znak.
• Widoczność znaku.
• Kontrastowe tło.
• Czytelność znaków w obu kierunkach marszu.
• Punkty szlaku istotne dla wytyczania drogi.
• Znakowanie w terenie otwartym.
• Znakowanie wspólnego przebiegu kilku szlaków.
• Urządzenia informacyjne na szlaku.
• Sprzęt, narzędzia i szablony.
• Barwy i rodzaje farb, pigmenty, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki.
• Trwałość farb.
• Przygotowanie podłoża pod znak.
• Technika malowania.
• Instalacja urządzeń informacyjnych.

13:00 – 14:00

Przerwa na obiad

15:00 – 18:00

Zajęcia praktyczne

Wykonywanie prac znakarskich - odnowienie istniejącego szlaku turystycznego.
19:00 – 20:00

Omówienie prac terenowych

Niedziela 07.10.2018 r.
08:00 – 12:00

Wykłady:
• Zasady organizacji zespołów znakarskich.
• Druki i terminy rozliczeń
• Organizacja i dokumentacja odbioru prac znakarskich.
• Cenniki na prace znakarskie
• Dokumentacja szlaku w odpowiednich komisjach ZG PTTK.
• Dokumentacja szlaku w jednostkach terenowych PTTK

12:00 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 15:00

Egzamin na Znakarza Szlaków Nizinnych

15:00

Podsumowanie i zakończenie kursu, wręczenie uprawnień.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Kurs odbędzie się bez względu na pogodę.

2.

Program szkolenia KTP ZG PTTK dostępny na stronie www.ktpzg.pttk.pl.

3.

UWAGA! Mile widziane dostarczenie przez uczestników kursu zestawów znakarskich
lub dokumentacji fotograficznej w celu wymiany doświadczeń znakarskich.

4.

Uczestnicy posiadający opłaconą składkę członkowską, posiadają ubezpieczenie
w ramach składki członkowskiej PTTK.

5.

Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

6.

Za szkody wynikłe na kursie i wobec uczestników i osób trzecich organizatorzy
nie odpowiadają.

7.

UWAGA! Wyżywienie uczestnicy organizują sobie na własny koszt.

8.

Nie przestrzeganie regulaminu kursu, poleceń organizatorów oraz pozostałych
obowiązków, może być powodem usunięcia uczestnika z kursu z powiadomieniem
instytucji, która kierowała na kurs.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu!!!

 KADRA I KONTAKT

Kierownik kursu:

Paweł Kowalczyk

ZSN nr 357

tel. 510 209 673

V-ce Kierownik kursu:

Piotr Zgoda

ZSN nr 740

tel. 661 702 673

piotrzgoda@skroty.eu.org
Sekretariat:

Agata Malczewska

Komisja Turystyki Pieszej
ZG PTTK:

Konrad Majewski

