INSTRUKCJA ODBYWANIA STAŻU PRZODOWNIKA
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK
1. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do
odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone
przez Komisją Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG
PTTK.
2. W czasie stażu kandydat na Przodownika zobowiązany jest do odbycia 20 godzin
szkolenia jeździeckiego pod kierunkiem Opiekuna-Przodownika II stopnia;
Instruktora Turystyki Jeździeckiej lub Instruktora-Wykładowcy Turystyki
Jeździeckiej oraz odbyć 10 wycieczek w charakterze Przodownika-Stażysty.
3. Szkolenie jeździeckie obejmuje swym zakresem:
- 10 godzin jazdy maneżowej doskonalące umiejętności stażysty na poziomie
zgodnym z Regulaminem Przodownika .
- 10 godzin treningowej jazdy konnej w terenie doskonalące umiejętności stażysty na
poziomie zgodnym z Regulaminem Przodownika .
- 10 godzin zajęć jeździeckich przygotowujących turystów do wyjazdów w teren.
Zajęcia obejmują przygotowanie teoretyczne jeźdźców, obsługę koni, jazdę konną
maneżową i terenową.
4. Podczas stażu kandydat ma obowiązek zapoznania się z funkcjonowaniem ośrodka
turystyki konnej.
5. Podczas stażu kandydat ma obowiązek odbycia praktycznych zajęć w stajni i przy
obsłudze koni:
- żywienie, warunki bytowania, pielęgnacja, opieka itp.
- zabiegi weterynaryjne, asystowanie przy kuciu i rozczyszczaniu kopyt.
6. Podczas stażu kandydat ma obowiązek odnowienia min. 5 km głównego szlaku
konnego PTTK – koordynatorem jest Opiekun stażysty i Gospodarz Szlaku.
7. Czynności stażowe powinny być zapisywane w Dzienniku Stażu Przodownickiego.
Wzór takiego dziennika ustala Komisja GTJ ZG PTTK.
8. Potwierdzenia odbycia stażu dokonuje Opiekun stażysty - i na nim spoczywa
odpowiedzialność za wyszkolenie i przygotowanie do pracy przodownickiej
Kandydata. Zaliczenia stażu dokonuje:
 Opiekun stażysty w Dzienniku Stażu Przodownickiego i w Książeczce
Jeździeckiej
 Gospodarz Szlaku w Dzienniku Stażu Przodownickiego
9. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu. Nie wymaga
się odbycia stażu jednorazowo w ciągu 30 dni ani w jednym ośrodku.
10. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Turystyki Jeździeckiej/Komisja Górskiej
Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić kandydata na Przodownika
z częściowego obowiązku odbywania stażu.

