Załącznik nr 1

ZASADY SZKOLEŃ NA LICENCJĘ PRZEWODNICKĄ
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO.
1. Celem szkoleń na uzyskanie licencji przewodnickiej BdPN jest:
 Przekazanie informacji wykwalifikowanej kadrze przewodnickiej
o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz
o aktualnościach BdPN.
 Podniesienie kwalifikacji kadry przewodnickiej w zakresie edukacji
ekologicznej w celu kształtowania świadomości ekologicznej turystów.
 Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych wycieczek zbiorowych
i indywidualnych.
2. Licencję BdPN mogą uzyskać osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego
beskidzkiego na obszar Beskidów nadane przez Marszałka Województwa.
3. Szkolenia zakończone egzaminem są prowadzone w Terenowej Stacji Edukacji
Ekologicznej BdPN w Wołosatem oraz na wybranych ścieżkach przyrodniczych na
terenie Parku. Szkolenia odbywają się w dwóch etapach:
 8 godz. zajęcia teoretyczne dla grup 20 - 40-osobowych,
 5 godz. zajęcia terenowe dla grup ok. 20-osobowych.
Przykładowy program szkoleń w załączniku nr 2.
4. Licencja zostaje wysłana na wskazany w formularzu adres – do 21 dni od
ukończenia szkolenia.
5. Przyjazd i noclegi opłaca uczestnik szkolenia.
6. Dojazd na zajęcia terenowe organizuje i opłaca we własnym zakresie uczestnik
szkolenia.
7. Uczestnik szkolenia wnosi jednorazową opłatę w wysokości 50 zł za udostępnianie
obszaru ścieżek edukacyjnych na terenie BdPN, co upoważnia go do bezpłatnego
wstępu do Parku na czas ważności licencji.
8. Licencja jest ważna przez 5 lat. Warunkiem prolongaty licencji jest udział w 1dniowym szkoleniu uzupełniającym oraz wniesienie jednorazowej opłaty w
wysokości 50 zł za udostępnianie obszaru ścieżek edukacyjnych na terenie BdPN.
Tematyka szkolenia może być dostosowana do potrzeb uczestników.
9. Przewodnicy, którzy chcą widnieć w wykazie licencjonowanych przewodników
BdPN, umieszczonych na stronie www.bdpn.pl muszą czytelnie podpisać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
10. Szkolenia prowadzone są również dla kandydatów na przewodników
(uczestniczących w kursie przewodnickim). Licencja wydawana jest po uzyskaniu
uprawnień przewodnickich przez kandydata i przedłożeniu decyzji Marszałka
Województwa.
11. Przewodnik zainteresowany uzyskaniem licencji musi przedstawić następujące
dokumenty:
 ksero decyzji o nadaniu uprawnień przewodnickich przez Marszałka
Województwa,
 1 zdjęcie (czytelnie podpisane),
12. W przypadku nie przestrzegania zasad udostępniania BdPN w celach turystycznych,
edukacyjnych przez przewodnika czy uczestników prowadzonej przez niego grupy,
uprawnienia przewodnika z licencją BdPN mogą zostać odebrane.

