
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
                             Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego 

                                             z siedzibą w Skierniewicach i Oddział PTTK w Żarnowie 
                      

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Żarnów dnia 09.09.2014 r. 
 

Komunikat organizacyjny Porozumienia 
 1. Informujmy, że w dniach 6 do 8 lutego 2015 r. (piątek, sobota, 
niedziela) w Przedborzu, odbędzie się szkolenie specjalistyczne dla członków 
PTTK z Oddziałów Woj. Łódzkiego. Bezpośrednim  organizatorem szkolenia z 
upoważnienia Porozumienia jest O/PTTK w Żarnowie . Program szkolenia 
specjalistycznego przeznaczony jest dla kandydatów na uprawnienia instruktora 
krajoznawstwa regionu, instruktora ochrony przyrody lub przodownika turystyki 
pieszej i został zatwierdzony przez ZG. Szkolenie pomoże nam w przyszłości 
zwiększyć stan kadry w poszczególnych Oddziałach. Oferta skierowana jest do 
osób-członków PTTK, które nie mają ukończonego w/w szkolenia, a chciałyby 
w niedalekiej przyszłości zdawać egzaminy na przodownika TP, instruktora 
krajoznawstwa, instruktora ochrony przyrody itp. Szkolenie rozpoczyna się o 
godz. 15.00 w dniu 6 lutego 2015r . w schronisku PTSM w Przedborzu, ul. 
Mostowa. Koszt udziału wynosi 100 zł .  a  w ramach tej kwoty są  dwa 
śniadania,  obiady i dwie kolacje oraz dwa noclegi. Pozostałe koszty pokrywa 
Porozumienie. Prosimy o poinformowanie zainteresowanych szkoleniem i 
zgłoszenie dwóch do trzech osób z Oddziału. Termin zgłoszeń wraz z wpłatą 
wpisowego upływa 5 stycznia 2015 r. Wpisowe można wpłacać przekazem 
pocztowym na adres Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 
Żarnów lub na konto : Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów nr 
2989730003-0080-0801-4456-0001 z dopiskiem „Szkolenie w Przedborzu”. 
Zgłoszenie można nadesłać listownie na w/w adres lub na adres e-mailowy. 
pttkzarnow@wp.pl    Wzór zgłoszenia w załączeniu  
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny:  
602 537 092 lub 44 75 77 289 
  
Z turystycznym po zdrowieniem 
 

 
Prezes Rady Porozumienia Woj. Łódzkiego            Prezes O/ PTTK w Żarnowie 
 
               Tomasz Chadamik                                           Włodzimierz Szafiński 
    
 
 
 
 



Pieczątka Oddziału                                                                 miejscowość i data 
 
 

 
 
 

Zgłoszenie na szkolenie ogólne 
organizowane przez Porozumienie Oddziałów PTTK Woj. Łódzkiego 

w dniach 6-8 lutego  2015 r. w Przedborzu. 
 
 

 
Oddział PTTK w ……………………………………… zgłasza na szkolenie 
następujące osoby: 
 
 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Adres 
zamieszkania 

Nr 
legitymacji 
PTTK 

Seria i nr 
dowodu 
osobistego 

Telefon 
kontaktowy 

 
1. 

      

 
2. 

      

 
3. 

      

 
Wpisowe w kwocie 100 zł. od osoby zostało wpłacone w dniu ………………… 
W załączeniu ksero dowodu wpłaty. 
 
 

 
                                                                                          Prezes Oddziału 

 
……………………….. 


