
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Z A P R O S Z E N I E nr 1 

 
 

NA OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE  ANIMATORÓW TURYSTYKI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Stęszew 

27–30 czerwca 2019 roku 

 

 

Projekt dofinansowano z funduszy: 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Zarządu Głównego PTTK 

 

 

 

 

 

 

 

Termin zgłoszenia (przesłanie karty zgłoszenia) uczestników  

wraz z uiszczeniem wpisowego mija 16 czerwca 2019 r. !!!  

Liczba miejsc: 30 – decyduje kolejność zgłoszenia. 

Zgłoszenie należy przysłać pocztą elektroniczną na następujący adres: 

eugeniuszjacek.1@wp.pl 

 

Wpisowe uczestników wynosi 100 złotych od osoby. 

Należy je wpłacić na następujące konto: 
 Zarząd Główny PTTK, 00–075 Warszawa, ul. Senatorska 11, NIP: 526-00-10-044, 

nr konta w Banku Milenium: 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454. 

 

 

          Poznań, 30 maja 2019 roku 
 

mailto:eugeniuszjacek.1@wp.pl


 

 

Program ramowy 

 

                         . 

27 czerwca 2019 roku 

18.00 – odbiór uczestników szkolenia      

Poznań, Dworzec Letni PKP ul. Dworcowa (koło Dworca Głównego PKP)                     

i przejazd do Stęszewa autokarem organizatora. 

20.00–20.45 – kolacja w Gościńcu „Nad jeziorem” w Stęszewie 

28 czerwca 2019 roku 

godz. 8.00 – 8.30 - śniadanie             

9.00-13.30 – I część szkolenia teoretycznego (z przerwą kawową)             

13.30 – 14.15 obiad              

14.30 – 18.30 – II część szkoleniowa ( z przerwą kawową)             

19.00 – 19.45 - kolacja             

20.00 – zajęcia warsztatowe – ćwiczenia „Praktyczny poradnik savoir – vivre 

wobec osób niepełnosprawnych”     

 

29 czerwca 2019 roku 
 

godz.8.00-8.30 śniadanie          

9.00-13.00 - III część szkoleniowa (z przerwą kawową)         

13.15-14.00 – obiad         

14.00 -19.00 – zajęcia praktyczne/terenowe z udziałem osób niepełnosprawnych         

19.00-20.00 – kolacja          

20.00 – zajęcia integracyjne „Piosenka nie zna granic”  

 

30 czerwca 2019 roku 
 

godz.8.00-8.30 - śniadanie          

9.00-12.00 - IV część szkoleniowa (z przerwa kawową)         

12.00-13.00 – dyskusja, podsumowanie szkolenia, konkluzje         

13.15-14.00 – obiad         

14.00 – 14.30 wykwaterowanie, wyjazd autokarem organizatora do Poznania 

na Dworzec Główny PKP 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

Adres i telefon Gościńca „Nad  jeziorem”    

Stęszew, ul. Gabriela Narutowicza 2. Tel. 61/813–44–33    

                                                                                                                                    

Kontakt do organizatora: Eugeniusz JACEK, tel. 727–923–641                                     

e-mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl 

Do Stęszewa można dojechać również pociągiem Koleje Wielkopolskie 

z Dworca PKP Poznań Główny. 

 

Chętni mogą uczestniczyć w Mszy Świętej w Poznaniu. 



 

 

 

 

Zagadnienia szkoleniowe obejmować będą:   

– wprowadzenie w problematykę turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,   

– główne formy turystyki osób niepełnosprawnych,   

– cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne,   

– organizacja imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz zasady 

bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w czasie imprez turystycznych 

przygotowanych dla tychże osób, 

– walory turystyki i rekreacji w aspekcie przywracania sprawności,   

– cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne,   

– funkcje turystyki osób niepełnosprawnych,  główne formy turystyki osób     

niepełnosprawnych,  

– turystyka aktywna w poszczególnych rodzajach niepełnosprawności,   

– planowanie i organizacja imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych.  

 

Program ćwiczeń:   

Przygotowanie imprezy turystycznej dla osób niepełnosprawnych: budowa re-

gulaminu imprezy, konstruowanie szczegółowego programu imprezy (przygo-

towanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy), przygotowanie 

stanowisk imprezy.   

Główne formy turystyki osób niepełnosprawnych.   

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne.   

Wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.   

Formy turystyki niesłyszących i niewidomych.   

Turystyka osób upośledzonych umysłowo.  

 

Organizatorem szkolenia jest Zarząd Główny PTTK 

przy współpracy z:                                                                                                       

Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK 

 

Koordynatorem zadania „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr 

dla turystyki osób niepełnosprawnych”   z ramienia ZG PTTK jest                                            

kol. Benedykt Wojcieszak 

 

 

                                                          Kierownik szkolenia w Stęszewie 

 

                                                                  (-) Eugeniusz JACEK  
                                                                                                                              


