
Ćwiczenia terenowe  

„Funkcje turystyczne obszarów -      

pilotaż i przewodnictwo” 

-2015 

Zespół Katedry Turystyki  

AWF we Wrocławiu 

 



• TiR: studia I stopnia, stacjonarne 

• Rok III, semestr 6 

• Typ przedmiotu: kierunkowy 

• Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

• Ogólna liczba godzin kursu: 50  

• Zaliczenie: na ocenę 

Ćwiczenia terenowe  

„Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i 

przewodnictwo” 



Cele przedmiotu: 

 

1. zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi 

ruchu turystycznego, w szczególności pilotażu 

wycieczek autokarowych, pracy z grupą oraz 

przewodnictwa turystycznego 
 

2. nabycie umiejętności technicznej organizacji imprezy 

oraz sporządzania dokumentacji i rozliczania imprezy 

turystycznej krajowej 

Ćwiczenia terenowe  

„Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i 

przewodnictwo” 



Zasady realizacji – semestr letni 2015 

• Terminy 

    I grupa  11.06. - 15.06.2015 r.   (43 os.) 

   II grupa  12.06. - .16.06.2015 r.   (43 os.) 

  III grupa  14.06. - 18.06.2015 r.   (43 os.) 

      
• 5 dni – 40 godzin dydaktycznych 

• 3 spotkania (seminaria) – 3 godzinne (26 luty, marzec, kwiecień) 

• 1 spotkanie – 1 godzinne (po objeździe) 
 

• Razem 50 godzin dydaktycznych 



Prowadzący: 

 

 I grupa: …………  11.06.-15.06.2015 r. 
 

    II grupa: ………..   12.06.- 16.06.2015 r. 
 

  III grupa: ……….   14.06.-18.06.2015 r. 



Zadania pilne dla studentów (w tym liderzy) 

•Uruchomienie ogólnodostępnej dla studentów 

skrzynki (dana grupa autokarowa) e-mail grupy 

wyjazdowej – do 27.02.2015 r  .  

•Otwarcie bezpłatnego konta bankowego – do 

10.03.2015 r.  

 

•Dokonanie wpłaty  zaliczki (1 rata) na noclegi i 

transport (150 zł) – do 31.03.2015 r.  

•2 rata za objazd  wg wyliczenia z kosztorysu  - do 

30.04.2015 r.) 



Zadania do realizacji przez studentów 

Realizacja przez wszystkie grupy: 

 

•Rezerwacja poszczególnych noclegów  

(potwierdzenia) -  do 15.03.2015 r. 

•Rezerwacje zwiedzanych obiektów i innych np. 

gastro (potwierdzenia) - do 15.03.2015 r. 

•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) – 

31.03.2015 r. 



Zadania do realizacji przez studentów w grupach zadaniowych 

Realizacja przez daną grupę: 
 

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 4 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 15.03.2015 r.  

•Pisemne potwierdzenia od Dziekana – do 30.04.2015 r.  



Zadania do realizacji przez studentów w grupach zadaniowych 

Realizacja przez daną grupę: 

 

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 -  do 30.06.2015 r. 

•Opracowanie koncepcji elementów integracji grypy na każdy dzień ćwiczeń 

terenowych (gry terenowe, questing, integracja, grill, badania naukowe 

uzgodnione z Katedrą Turystyki, etc.) –do 30.04.2015 r. 
 



Zadania do realizacji przez studentów w grupie dniowej 

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

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 



Pilotaż 

• 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 

 



Proponowana trasa ćwiczeń 

ok.1100 km 

Źródło:Google maps 



DZIEŃ PIERWSZY 

1. Wrocław – Góra św. Anny (fotostop) – przejazd A4. 

2. Zabrze (Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” 
lub Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu   – 
zwiedzanie)* 

3. Pszczyna  (pałac, park) – zwiedzanie. 

4. Jezioro Goczałkowickie – Strumień – Skoczów. 

5. Beskid Śląski – panorama. 

6. Ustroń – Leśny Park Niespodzianek (zwiedzanie). 

7. Wisła (zwiedzanie: Skocznia Malinka, Muzeum A. 
Małysza, centrum ….). 

       Obiadokolacja - nocleg. 

Proponowana trasa ćwiczeń 

(wariant podstawowy*) 

* Elementy trasy (program zwiedzania) może być realizowany w innej konfiguracji dniowej, 

w zależności  od możliwości wejścia do obiektów 



DZIEŃ DRUGI 

1. Kubalonka – Istebna – Koniaków (punkt widokowy 

Ochodzita, warsztat koronkarski M. Gwarek) – 

Węgierska Górka. 

2. Beskid Żywiecki – panorama. 

3. Żywiec – Jezioro Żywieckie. 

4. Beskid Mały – panorama. 

5. Sucha Beskidzka (karczma Rzym, zamek-dziedziniec, 

park – zwiedzanie). 

6. Maków Podhalański – Zawoja (Centrum Górskie 

Korona Ziemi – zwiedzanie) – Babiogórski Park 

Narodowy. 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI - CD 

7.  Zubrzyca Górna – Muzeum Orawski Park Etnograficzny 

(zwiedzanie) - Czarny Dunajec – Chochołów (fotostop). 

8. Tatrzański Park Narodowy – panorama. 

9. Tatry Zachodnie – Dolina Kościeliska (zwiedzanie-trasa 

piesza do „Lodowego Źródła”) lub Kalatówki w dniu 

kolejnym 

10. Zakopane – informacje ogólne. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

 



DZIEŃ TRZECI 

1. Krupówki – (cmentarz na Pęksowym Brzyzku - 
zwiedzanie, Muzeum Tatrzańskie – zwiedzanie lub 
Kalatówki). 

2. Zakopane  - (via Głodówkę) - Bukowina Tatrzańska – 
Białka Tatrzańska (Podhale). 

3. Łopuszna (zwiedzanie – opcja), Gorczański Park 
Narodowy – panorama. 

4. Szlak Architektury Drewnianej - cz. Małopolska. Dębno 
(kościół św. Michała Archanioła – zwiedzanie). 

 

 



DZIEŃ TRZECI - CD 

5. Zalew Czorsztyński – Zamek Czorsztyn (zwiedzanie) – 

Zamek Niedzica (zapora, rejs statkiem). 

6. Krościenko – Pieniny – panorama, most na Dunajcu –

Sromowce (Słowacja) (opcja – flis w Sromowcach 

Niżnych)  

7. Szczawnica (zwiedzanie uzdrowiska - opcja). 

8. Powrót do Zakopanego (przez Nowy Targ) – informacje 

ogólne. Obiadokolacja. Nocleg. 



DZIEŃ CZWARTY 

 

1. Poronin - Nowy Targ - Chabówka (zwiedzanie 

skansenu) - Rabka Zdrój – „Zakopianka” 

2. Beskid Makowski  (panorama) - Myślenice - Lanckorona 

(zwiedzanie: rynek, zamek, muzeum etnograficzne) 

3. Kalwaria Zebrzydowska (zwiedzanie), Wadowice 

(zwiedzanie-bazylika, Muzeum JPII) 

4. Zator (Park Dinozaurów lub Energylandia - zwiedzanie). 

Obiadokolacja – nocleg River Park 

 

 

 



DZIEŃ PIĄTY 

1. Oświęcim – miejsce pamięci i muzeum – zwiedzanie 

2. Tychy – browar – zwiedzanie* 

3. Górnośląski Okręg Przemysłowy – Szlak Zabytków 

Techniki - omówienie  

4. Powrót do Wrocławia 

 

 

 



Dziękujemy za uwagę 

 

Czas start !  

 


