WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH
W WARSZAWIE
01 – 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a
Tel./Fax. (0-22) 855-47-58

Regulamin Kursu dla kandydatów na
Przewodników Miejskich po Warszawie
1. Wstęp
1.1. Organizatorem kursu jest Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
1.2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przewodnika miejskiego po
Warszawie.
1.3. Zajęcia objęte programem kursu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z
pracowników naukowych, varsavianistów, pracowników muzealnych oraz przewodników
turystycznych.
1.4. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WSTiJO przy Al. Prymasa Tysiąclecia 38 A w Warszawie.
1.5. Uczestnicy kursu mają prawo do korzystania z biblioteki WSTiJO.
Warunki uczestnictwa
1.6. Przewodnikiem miejskim może być osoba, która:
1.6.1.

Ukończyła 18 lat
1.6.2.Nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem
zadań przewodnika turystycznego

1.6.3.

Posiada wykształcenie średnie

1.7. Cena kursu wynosi 1400 zł. Istnieje możliwość rozłożenia tej płatności na trzy równe raty.
1.8. Kurs odbędzie się pod warunkiem uczestniczenia w nim minimum 20 osób.
1.9. Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach teoretycznych (wykłady stacjonarne w siedzibie WSTiJO),
obsługę przewodnika podczas zajęć praktycznych.
1.10.

Opłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z biletami wstępu do muzeów oraz kosztów

związanych z 1- dniowym wyjazdem autokarowym ( koszt ok. 100zł.).
1.11.

Program kursu obejmuje 162 godziny wykładów, 40 godzin ćwiczeń w ramach przedmiotów,

godzin szkolenia praktycznego oraz 38 godzin wykładów w ramach zajęć na studiach.
2.

Warunki ukończenia kursu
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2.1. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Uczestnik kursu pisze test oraz zalicza egzamin
praktyczny na Starym i Nowym Mieście oraz dokonuje zaliczenia w czasie jednodniowego
wyjazdu poza Warszawę.
2.2. W przypadku niezdania któregokolwiek z wymienionych egzaminów dopuszcza się zdawanie go
ponownie.
2.3. Po zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na Przewodnika
Miejskiego po Warszawie.
3. Postanowienia końcowe
4.1. Opłaty za kurs proszę wpłacać na konto z zaznaczeniem „ kurs na przewodnika”
Numery kont WSTiJO:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587
Nr 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
4.2. Wszystkie kwestie nie objęte w ww. Regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z normami
zawartymi w przepisach prawa cywilnego.

Akceptuję Regulamin Kursu
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