
 

Ćwiczenia terenowe  

Funkcje turystyczne obszarów-pilotaż i przewodnictwo  

I stopien III rok, sem. 6, stacjonarne 

 

Termin 14.06.-18.06.2015r. 

e-mail Grupy nr III: ……………………………………… 

 

 

Zadania pilne dla studentów (w tym liderzy): 

• Uruchomienie ogólnodostępnej dla studentów skrzynki e-mail grupy autokarowej  – do 27.02.2015 r. 

• Otwarcie bezpłatnego konta bankowego – do 10.03.2015 r. 

• Dokonanie wpłaty zaliczki (1 rata) na noclegi i transport (150,0zł) - do 31.03.2015 r. 

• 2 rata za objazd wg wyliczenia z kosztorysu - do 30.04.2015 r. 

Realizacja przez wszystkie grupy pilotażowe (dniowe): 

• Rezerwacja poszczególnych noclegów  (potwierdzenia pisemne) -  do 15.03.2015 r. 

• Rezerwacje zwiedzanych obiektów i innych np. wstępy, gastro, itp. (potwierdzenia pisemne) - do 

15.03.2015r. 

• Program minutowy poszczególnych dni - do 15.03.2015 r. 

• Kosztorys poszczególnych dni  (podział: na studentów, opiekunów, kierowcę) - do 25.03.2015 r. 

• Pełne teczki imprezy (wg wskazanej zawartości) - do 31.03.2015 r. 

 

Realizacja przez daną grupę zadaniową: 

Gr. 1 

 Rezerwacja autokaru  i umowa na transport (uzgodnienia trasy i techniczne) – do 15.03.2015 r. 

 Potwierdzenie ubezpieczenia  grupowego do 31.03.2015 r. 

Gr. 2 

 Odpowiedzialność za finanse, współpraca z prowadzącymi, koordynacja kwestii finansowania 

ćwiczeń z grupą 5 i liderami dnia,  sporządzenie rozliczeń od dzisiaj do końca objazdu  i rozliczenia 

końcowego 

 Regulamin ćwiczeń terenowych – do 30.04.2015 r. 

Gr. 3 

 Apteczka (do 30.04.2015 r.) i serwis medyczny w trakcie objazdu 

 Lista uczestników (PESEL, nr dowodu, data urodzenia, adres, telefon mobil, e-mail ) – do 

15.03.2015r. 

 Pisemne potwierdzenia od Dziekana - do 30.04.2015 r. 

Gr. 4 

 Program minutowy kompleksowy wyjazdu - do 31.03.2015 r. 

 Kosztorys całkowity wyjazdu – do 31.03.2015 r. 

 Promocja w trakcie wyjazdu (PR, oznakowanie autokaru, tabliczki grupy, serwis na FB Katedry) 

Gr. 5 

 Opracowanie sprawozdania (oraz serwis foto) z ćwiczeń terenowych  na stronę AWF - gr. I do 

30.06.2015r. 

 Opracowanie koncepcji elementów integracji grypy na każdy dzień ćwiczeń terenowych (gry 

terenowe, questing, integracja – działania bezkosztowe, grill, badania naukowe w uzgodnieniu 

Katedrą Turystyki etc.) - do 30.04.2015 r. 

 

Teczka dnia imprezy – grupa dniowa (wydruk i oprawa 1 egzemplarza służbowego) 

Elementy merytoryczne: 

- szczegółowy program minutowy (dzień, godzina, trasa, obiekty, itp..) z podziałem na osoby pilotujące 

dany odcinek  

- szczegółowy opis trasy przejazdu (z km) z mapkami komunikacji oraz planami miast z oznaczeniem 

trasy przejazdu (i trasy zwiedzania) i lokalizacji parkingu dla autokaru 

- szczegółowy opis krajoznawczy wszystkich zwiedzanych obiektów z danymi technicznymi (lokalizacja, 

godziny otwarcia, telefony kontaktowe) z opisem ich funkcji turystycznych 

- szczegółowy opis obiektów na trasie (oglądanych) z opisem ich funkcji turystycznych 



- opisy historyczne, geograficzne i analizy funkcji turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego 

danego obszaru (jednostki przestrzennej: regionu, miasta) 

Elementy techniczne: 

- wszystkie potwierdzenia dokonanych rezerwacji (nocleg, gastro, atrakcje) 

- szczegółowy kosztorys dnia (szczególnie koszty noclegu, zwiedzania, gastro i parkingu) 

- listy meldunkowe i na potrzeby wykupywania biletów zbiorowych 

Uwaga:  

 sugerowane posiadanie przez pilotów własnych Konspektów pracy pilota (przygotowanie wg 

instrukcji na zajęciach dydaktycznych) 

 obowiązuje zakaz korzystania z treści merytorycznych (krajoznawczych i logistycznych) 

zawartych w teczce dnia w trakcie wyjazdu 


