
KURS NA PILOTA WYCIECZEK  

W TERMINIE 1.4.- 11.6.17 

cena 320 zl od osoby 

+ 1-dniowa wycieczka do 150 zł 
 

I. Tematy wykładów w e-learningu 

 

1. Ruch turystyczny w Polsce i na świecie. 

 Baza Biur Turystycznych w Europie. Baza Przewoźników. Podstawowe definicje. Obsługa Ruchu 
Turystycznego. Współpraca z kontrahentami – usługodawcami. Umowy. Organizacje turystyczne. 
Zrównoważony rozwój turystyki. Przepisy prawne w turystyce. Struktura władzy w Polsce. Unia 
Europejska, idea, kraje członkowskie. 

2. Obsługa Ruchu Turystycznego. 

 Tworzenie produktu turystycznego. I pomoc. Obsługa grup turystyki kwalifikowanej krajoznawczych, 
myśliwskich, uzdrowiskowych, specjalistycznych, targowych. Rola pilota. Prawa i obowiązki pilota. 
Różnica między obsługą przez pilota grupy a obsługą rezydenta. Dokumentacja. Teczka imprezy. 
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów podczas realizacji grupy. 

3. Organizacja i obsługa grup przyjazdowych i grup wyjazdowych lotniczych, kolejowych, promowych, 
autokarowych, na własny transport.  

 Grafik wycieczki. Kalkulacja, kształtowanie cen, rozliczenie imprezy, rezydentury. Odpowiedzialność 
prawna organizatorów turystki. Gwarancje. FGT. Wpis do rejestru. Różnica między 
Touroperatorem a agencją turystyczną. Ochrona prawna klienta. Warunki uczestnictwa. 

 4. Geografia turystyczna. 

 Główne centra i trasy turystyczne w Polsce. Lista 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce. 
Główne centra i trasy turystyczne Europy. Obszary chronione w Polsce i w Europie. Rysunki 
naskalne. Mniejszości narodowe. Religie. Centra kultu religijnego. 

 5. Historia architektury i sztuki w Polsce i Europie – zarys. Style. Dziedzictwo kulturowe  

 Polski i Europy /muzea, skanseny/. System informacji turystycznej. Techniki sprzedaży.  

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju, biura, pilota. Powtórzenie materiału. Test  

 na zaliczenie kursu. 

 6. 1-dniowa wycieczka szkoleniowa po Warszawie.  

 Zaliczenie zajęcia praktycznego.  



II. Regulamin słuchaczy kursów pilotów wycieczek organizowanych w WSTiJO 

 1. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych organizuje kursy pilotów wycieczek, których celem 
jest przekazywanie wiedzy objętej programem kursu oraz przygotowanie uczestników kursu do 
samodzielnej obsługi grup turystycznych. 

2. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która; 

* ukończyła 18 lat, 

* posiada minimum średnie wykształcenie, 

* jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie zadań pilota, co powinna potwierdzić stosownym 
zaświadczeniem lekarskim. 

 3. Prawa i obowiązki słuchaczy kursu; 

* uczestnictwo we wszystkich e-learningowych zajęciach kursu i 1 wycieczce, 

* opłacenie kursu w podanych przez biuro terminach, 

* podnoszenie własnych umiejętności językowych, 

* uzupełnienie wiedzy z zakresu turystyki, 

* w przypadku negatywnego wyniku egzaminu końcowego z któregokolwiek  

 przedmiotu uczestnik ma prawo do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu,  

 po uiszczeniu dodatkowej opłaty 70 zł . 

 Rezygnacja słuchacza z dalszego udziału w kursie po jego rozpoczęciu lub  

 uzasadnione skreślenie z listy uczestników powoduje przepadek wniesionych  opłat. 

 Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.  

 

Warszawa, dnia ………….. … …………………………………………………  

 / podpis uczestnika, seria i nr dowodu osobistego  

  



III. KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

KURS PILOTÓW WYCIECZEK W TERMINIE ………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Imię ojca …………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Data urodzenia …………………………… Miejsce urodzenia …………………………………………..……………….. 

Miejsce zamieszkania, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………….. E-mail …………………………………. 

Wykształcenie, rodzaj szkoły, uczelni, rok ukończenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Języki obce: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

podpis kandydata       data zgłoszenia na kurs 

 ......................................      ......................................... 

  



IV.  Plan zajęć: 

 

w WSTiJO godz. 10.00- 16.00 

5 zjazdów niedziele: 

1.4.17, 2.4.17, 29.4.17 28.5.17, 

godz. 10 – 10.45 

10.55 – 11.40 

11.50-12.35 

13-13.45 

13.55-14.40 

14.50-15.35 

15.45-16.30 
 

 egzamin i wycieczka 11.6.17 
 

36 godz. zajęcia na uczelni  

24 godz. przeznaczone na e- learning 


