
INSTRUKCJA ODBYWANIA STAŻU INSTRUKTORA
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK

Po zdaniu  egzaminu teoretycznego  i  praktycznego kandydat  zobowiązany  jest  do
odbycia stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisję
Turystyki Jeździeckiej / Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
1. W czasie stażu kandydat na Instruktora Turystyki Jeździeckiej zobowiązany jest:

- odbyć  co najmniej 5 rajdów w charakterze INSTRUKTORA Stażysty
pod kierunkiem Opiekuna /Przodownika II stopnia; Instruktora Turystyki
Jeździeckiej; Instruktora Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej/.
-  przebyć  szlak  konny  na  który  nabywa  uprawnienia.  Przebycie
poszczególnych odcinków powinno być udokumentowane w Książeczce
Jeździeckiej. Jako przebyte zalicza się poszczególne odcinki przejechane
wcześniej – również przed odbyciem kursu.
-  odnowić min.  5  km szlaku konnego – koordynatorem jest  Opiekun
stażysty i Gospodarz Szlaku

2. INSTRUKTOR - Stażysta w ramach prowadzenia rajdów powinien w prawidłowy
sposób zaplanować przebieg i tempo przejazdu, miejsca popasów i pojenia koni, bazy
postojowe  i  noclegowe.  Osobiście  nadzorować  przygotowanie  koni,  jeźdźców,
przygotowania  odpowiedniego  sprzętu.  Zabezpieczyć  rajd  od  strony  technicznej
i logistycznej.   Przez  cały  czas  trwania  rajdu  zobowiązany  jest  do  rzetelnego
wykonywania wszystkich czynności związanych z prowadzoną imprezą turystyczną,
czuwać  nad  jej  bezpiecznym  przebiegiem.  Projekt  rajdu  zatwierdza  Opiekun
Instruktora – Stażysty.
3. Instruktor-Stażysta podlega Opiekunowi, powinien dostosować się do jego uwag
i wykonywać jego polecenia.
4. Potwierdzenie rajdu w charakterze Instruktora Stażysty powinno być potwierdzone
w Dzienniku Stażu Przodownickiego.  Wzór takiego dziennika ustala Komisja GTJ
ZG PTTK.
5.Potwierdzenia  odbycia  stażu  dokonuje  Opiekun  stażysty  -  i  na  nim  spoczywa
odpowiedzialność za  wyszkolenie  i  przygotowanie  do  pracy  Instruktorskiej
Kandydata. Zaliczenia stażu dokonuje 

 Opiekun  Stażysty  w  Dzienniku  Stażu  Instruktorskiego  i  w  Książeczce
Jeździeckiej.

 Gospodarz Szlaku w Dzienniku Stażu Instruktorskiego.
6. Staż należy odbyć w ciągu 3 lat kalendarzowych od zdania egzaminu.
7. W uzasadnionych  sytuacjach  Komisja  Turystyki  Jeździeckiej/Komisja  Górskiej
Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK może zwolnić absolwenta kursu Instruktorskiego
z częściowego obowiązku odbywania stażu.
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