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 na
obszar Beskidów nadane przez Marszałka Województwa.
3. Szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem licencji są prowadzone w Ośrodku
Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych 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. Przyjazd i ewentualne noclegi opłaca uczestnik szkolenia we własnym zakresie.
5. Uczestnik szkolenia wnosi jednorazową opłatę w wysokości 50 zł od osoby za
udostępnianie obszaru ścieżek edukacyjnych na terenie BdPN, co upoważnia go do
bezpłatnego wstępu do Parku na czas ważności licencji tj. 5 lat.
6. 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.
7. Licencja jest ważna przez 5 lat. Warunkiem prolongaty licencji jest udział w 1-dniowym
szkoleniu uzupełniającym oraz wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł od
osoby za udostępnianie obszaru ścieżek edukacyjnych na terenie BdPN. Tematyka
szkolenia może być dostosowana do potrzeb uczestników.
8. Przewodników zainteresowanych uzyskaniem licencji prosimy o przysłanie zgłoszenia
zawierającego:
 imię i nazwisko,
 adres do korespondencji,
 ksero decyzji o nadaniu uprawnień przewodnickich przez Marszałka
Województwa,
 1 zdjęcie (aktualne)
Adres do korespondencji:
Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN
Kinga Kochanowicz
38-713 Lutowiska 2,
e-mail: oie@bdpn.pl
W przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu dla odwiedzających BdPN przez
przewodnika czy uczestników prowadzonej przez niego grupy, uprawnienia
przewodnika z licencją BdPN mogą zostać odebrane.

