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Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

oraz LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” 

 
Realizując Projekt Współpracy „Razem Odkrywamy Wielkopolskę - Edukacja i Rekreacja (ROWER)” 

ogłaszają rekrutację na: 

 
 

KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 

SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA ROWEROWA 

 

Rekrutacja obejmuje mieszkańców z terenu LGD Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” oraz LGD 
Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” 

 
Aby uczestniczyć w kursie należy: 

 

- złożyć   kartę zgłoszeniową (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) w wyznaczonym miejscu 
i terminie; 

 
- mieć ukończone 18 r.ż. i posiadać minimum średnie wykształcenie; 

 
- złożyć deklarację o niekaralności za przestępstwa umyślne; 

 
- cechować się dobrym stanem zdrowia pozwalającym na uprawianie turystyki rowerowej. 

 
Grupa docelowa kursu to: członek OSP, KGW, nauczyciele, członkowie PTTK , właściciele gospodarstw 
agroturystycznych lub osoby zaangażowane w integrację i aktywizację mieszkańców LGD-ów. 

Miejsce kursu: 
 

Koźmin Wielkopolski 
 

Planowany termin: 
 

31marca 2022r. - 3 kwietnia 2022r. 
 

Planowana ilość uczestników: 
 

39 osób łącznie z terenów LGD Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" oraz Stowarzyszenia "Wielkopolska 
z Wyobraźnią" 

 
Organizacja kursu: 

 
1 dzień - część teoretyczna 
2 dzień - część praktyczna - egzamin w formie wycieczki rowerowej 

 

UWAGA: 
- należy zabrać odpowiednią do pory roku i warunków atmosferycznych odzież i obuwie. 
- drugiego dnia kursu wymagany jest rower - własny lub wypożyczony we własnym zakresie. 
Organizatorzy nie zapewniają rowerów dla kursantów. 

Aby zakwalifikować się na kurs należy złożyć kartę zgłoszeniową osobiście do biur LGD do dnia 15.03.2022r. 
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1. Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości", adres: Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62 7416891 

 
2. Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią", adres: ul. Klasztorna 29, 63-720 Koźmin Wielkopolski, 
tel. 782386222 

 
ABSOLWENCI KURSÓW MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA I OPIEKUNA 
SPECJALISTYCZNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 
1055) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) 

 
Kurs dla uczestników jest bezpłatny 

 
Kurs sfinansowany jest z działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Kurs przeprowadzony będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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Karta zgłoszeniowa uczestnika 

Kursu instruktora turystyki kwalifikowanej 

Specjalność: turystyka rowerowa 
 

Ja niżej podpisany/a................................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................... 

Pesel: ...................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji:....................................................................................................................... 

Nr telefonu......................................................e-mail.............................................................................. 

Deklaruję udział w Kursie instruktora turystyki kwalifikowanej, specjalność: turystyka rowerowa. 

Oświadczam, że 

ukończyłem/am 18 r.ż., 

mam minimum średnie wykształcenie, 
 

deklaruję, że nie byłem,/am karalny/a za przestępstwa umyślne, 
 

cechuję się dobrym stanem zdrowia pozwalającym na uprawianie turystyki rowerowej. 

Należę do: 

Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 

jestem   nauczycielem, 

jestem członkiem PTTK, 

jestem właścicielem gospodarstwa agroturystycznego, 
 

jestem osobą zaangażowaną w integrację i aktywizację mieszkańców z obszaru działania LGD. 



Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 
 

 

 

RAZEM ZE ZGŁOSZENIEM PROSIMY PRZESŁAĆ SKAN ZDJĘCIA 
LUB PLIK JPG,PNG BMP. PLIK MA BYĆ PODPISANY IMIENIEM I 
NAZWISKIEM !!! 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatorów Kursu instruktora turystyki 
kwalifikowanej na publikowanie na stronach internetowych Organizatorów relacji z przebiegu kursu 
oraz do celów rozliczenia projektu. 

 

............................................................. 
Data i czytelny podpis uczestnika kursu 


