
                                      

  

         
 

 

 

 
 

Zadanie publiczne nr BDO.614.2.25.2022 pn. „Zostań zawodowcem z OROT! Program rozwoju 

kompetencji dla sektora turystyki województwa opolskiego” jest finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014- 2020, ze środków Budżetu 

Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach 

projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach 

Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” 

Formularz zgłoszeniowy 
 
 

„Zostań zawodowcem z OROT! Program rozwoju kompetencji dla sektora turystyki 
województwa opolskiego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa 
Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. 
„Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” 
 
 
OSOBY ZGŁOSZONE DO KURSU PRZEWODNIKA NIE MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ  
I UCZESTNICZYĆ W INNYCH KURSACH W RAMACH TEJ EDYCJI EUROPEJSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. 

 
  

DANE ZGŁASZANEJ OSOBY (jeden formularz dotyczy jednej osoby) 

(prosimy o czytelne wypełnianie formularza zgłoszeniowego) 

Imię i nazwisko 

 

Adres Zamieszkania 

 

 

 

 

E-mail  

Nr telefonu  

 

 

POTWIERDZAM UCZESTNICTWO W KURSIE PRZEWODNICKIM 
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TEMATYKA ZAJĘĆ: 

1. Kultura, sztuka i etnografia 
2. Środowisko geograficzne regionu i jego ochrona 
3. Terenoznawstwo i topografia. Charakterystyka geograficzna regionu 
4. Metodyka i etyka przewodnictwa. Ogólne zasady bezpieczeństwa. Zagospodarowanie 

turystyczne regionu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych 
5. Historia regionu na tle historii polski 
6. Podstawowe przepisy prawne w turystyce 
7. Pierwsza pomoc 

TERMINY ZAJĘĆ 

I. Zajęcia teoretyczne – wykłady (dopuszcza się zajęcia w terenie np. z historii 
sztuki/topografii terenu)                        

03.09.2022 sobota 

04.09.2022 niedziela 

10.09.2022 sobota 

11.09.2022 niedziela 

18.09.2022 niedziela 

25.09.2022 niedziela 

02.10.2022 niedziela 

08.10.2022 sobota 

09.10.2022 niedziela 

16.10.2022 niedziela 

23.10.2022 niedziela 

05.11.2022 sobota 

06.11.2022 niedziela 

19.11.2022 sobota 

20.11.2022 niedziela 

26.11.2022 sobota 

27.11.2022 niedziela 

03.12.2022 sobota 
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II. Zajęcia praktyczne – wycieczki (autokarowe i piesze) 

 
17.09.2022 - sobota 
24.09.2022 - sobota 
01.10.2022 - sobota                                            
15.10.2022 - sobota 
22.10.2022 - sobota 
 

W trakcie zajęć teoretycznych – wykładów, przewidziana jest przerwa kawowa, kanapki. 

W trakcie zajęć praktycznych – wycieczek (autokarowej i pieszej), przewidziany jest obiad. 

 

Będę korzystał/a z obiadu: 

  

   mięsnego                                                          wegetariańskiego 

 

 

Zgłoszenia prosimy wypełnić i odesłać do dnia 09.08.2022 r. (wtorek) na adres e-mail: 
info@orot.pl. W razie pytań prosimy o kontakt: 77 44 12 521. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

    

…………………………………………..    …………………………………………………………….. 

Miejsce i data zgłoszenia     Podpis osoby zgłaszającej się 


