
 

REGULAMIN KURSU INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ (ITK)

 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ROWEROWA 

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem  kursu  ITK  specjalność:  turystyka  rowerowa  jest  Towarzystwo  Turystów 

Przyrodników i Krajoznawców w Warszawie.

2. Kurs składa się z trzech części: 

a. teoretycznej - wykłady,

b. praktycznej - ćwiczenia projektowe,

c. terenowej - wycieczka egzaminacyjna.

3. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest obecność w całym cyklu wykładów.

4. Warunkiem  zaliczenia  części  praktycznej  jest  uczestnictwo  w  ćwiczeniach  i  złożenie 

wypełnionego w trakcie zajęć arkusza ćwiczeń ocenionego przez Instruktora - Wykładowcę.

5. Warunkiem zaliczenia części terenowej jest uczestnictwo w wycieczce, a także: prowadzenie 

grupy rowerowej na zadanym przez Instruktora - Wykładowcę odcinku szlaku, prezentacja 

przydzielonego wcześniej tematu z zakresu krajoznawstwa.

6. Organizator nie przewiduje możliwości nieobecności uczestnika w którejkolwiek z części kursu.

7. Organizator nie przewiduje możliwości zwolnienia uczestnika z którejkolwiek z części kursu.

8. Organizator nie przewiduje możliwości eksternistycznego zaliczenia którejkolwiek z części kursu.

9. Nieobecność  w  dowolnej  części  kursu  lub  brak  roweru  na  części  terenowej  (wycieczce 

egzaminacyjnej) są równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z uczestnictwa.

10. Udział w kursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

II. Organizacja części terenowej - wycieczki egzaminacyjnej

1. Cześć terenowa odbywa się w ramach Kursu Instruktora Turystyki Kwalifikowanej jako wycieczka  

egzaminacyjna.

2. Uczestnikiem  części  terenowej  może  być  kursant,  biorący  udział  w  Kursie  ITK (specjalność:  

turystyka rowerowa).

3. Uczestnik  części  terenowej  jest  bezwzględnie  zobowiązany  do  posiadania  własnego  lub 

wypożyczonego we własnym zakresie roweru.

4. Uczestnik części  terenowej jest  zobowiązany do posiadania sprawnego technicznie roweru oraz 

podstawowych narzędzi naprawczych zgodnych ze specyfiką roweru.
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5. Uczestnik  części  terenowej  powinien  posiadać  odzież  odpowiednią  do  uprawiania  turystyki  

rowerowej oraz aktualnych warunków pogodowych.

6. Uczestnicy części terenowej podzieleni zostają na grupy, nie większe niż 14 osób. Grupą rowerową 

kieruje Instruktor-Wykładowca, który:

a. określa trasę wycieczki oraz miejsca postojów;

b. wyznacza szyk kolumny;

c. rozdziela zadania pomiędzy uczestników wycieczki.             

7. W czasie trwania części terenowej uczestnik zobowiązany jest do:

a. podporządkowania się zaleceniom Instruktora-Wykładowcy prowadzącego kolumnę rowerową;

b. przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

c. przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań społecznych.

8. Podczas  części  terenowej  zabrania  się  uczestnikom  spożywania  alkoholu  oraz  zażywania 

jakichkolwiek środków odurzających. 

9. Osoby  znajdujące  się  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających  nie  mogą 

uczestniczyć w części terenowej kursu. 

10. Organizator  nie  bierze  na  siebie  odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione,  szkody  osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu części terenowej kursu. 

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo dokonania  koniecznych  zmian  trasy,  godziny rozpoczęcia  i  

programu  części  terenowej  oraz  jej  odwołania  w  przypadku  niekorzystnych  warunków 

atmosferycznych mogących zagrozić zdrowiu, bądź życiu uczestników. 

12. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą być wykluczone z udziału w kursie bez zwrotu opłat. 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora kursu.

Zarząd TTPiK
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