
 
 

DOLNOŚLĄSKA KOMISJA EGZAMINACYJNA  
d/s PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

z siedzibą w Oddziale Wrocławskim PTTK 
Rynek 11/12 50-106 Wrocław 

Egzaminy przodownickie 2018 -2021 

 

W bieżącej kadencji sesje egzaminacyjne dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej, oraz 
dla przodowników rozszerzających swoje uprawnienia terenowe, tradycyjnie odbywać się będą 
w ostatni czwartek każdego nieparzystego miesiąca z wyjątkiem lipca. Chętni do przystąpienia do 
egzaminu co najmniej 2 tygodnie wcześniej przesyłają skan wniosku na adres: marekszot@o2.pl (na 
adres nadawcy zostanie wysłane potwierdzenie o miejscu i terminie egzaminu), a na egzamin do-
starczają: 

1) kandydaci na przodowników: - oryginał wniosku, 
                                                           - ważną legitymację PTTK, 
       - książeczki GOT dokumentujące odbyte wycieczki i zdobyte odznaki, 
      - zdjęcie do legitymacji przodownickiej formatu 35x45 mm, 
2) przodownicy:    - oryginał wniosku, 
      - ważną legitymację PTTK, 
      - legitymację przodownicką. 
Na egzaminie należy posiadać przybory do pisania ! 

Egzaminy będą się odbywać o godz. 16.30 (we Wrocławiu o 17.00) w oddziałach współpracujących 
z Komisją egzaminacyjną: 
              - w styczniu  w Oddziale PTTK W Legnicy, 
                 (31.01.2019; 30.01.2020 i 28.01.2021) 
                 (Rynek 27,   59-220 Legnica); 
  - w marcu w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, 
                (28.03.2019; 26.03.2020 i 25.03.2021) 
                (ul. 1-go Maja 86,   58-500 Jelenia Góra); 
          - w maju oraz w listopadzie w Oddziale Wrocławskim PTTK, 
                (24.05.2018; 29.11.2018; 30.05.2019; 28.11.2019; 28.05.2020; 26.11.2020; 27.05.2021 oraz 
                 26.11.2021) (Rynek Ratusz 11/12,   50-106 Wrocław;   Klub turysty na IV piętrze); 
   - we wrześniu w Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, 
                (28.09.2018; 26.09.2019; 24.09.2020 i 30.09.2021) 
    (ul. Konopnickiej 19,   58-300 Wałbrzych;   wejście od ul. Lewartowskiego)

 
Ponad to sesje egzaminacyjne będą się odbywać na Ogólnopolskich Zlotach Sudeckich Przodowników 
Turystyki Górskiej oraz na Sympozjach Sudeckich (bliższe informacje w programach tych imprez).  
Istnieje możliwość zorganizowania sesji w innym miejscu i terminie (np. po kursie dla kandydatów na 
przodowników turystyki górskiej) po uprzednim uzgodnieniu (przynajmniej z miesięcznym wyprze-
dzeniem) terminu z Sekretarzem komisji kol. Adamem Półrolczykiem (e-mail: adpol@interia.com ; 
telefon kom.: +48 605 735 005). 

                                                                               Życzymy wszystkim zdającym sukcesów egzaminacyjnych 
              oraz zadowolenia z działalności przodownickiej, 
                              za Dolnośląską komisję egzaminacyjną   
                                                                                               ds. przodowników turystyki górskiej 
                                                                                               Przewodniczący Komisji                                                                                                                                                                                      
przodowników                                                                     Marek Szot                        
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