Kurs przewodnika po Poznaniu 2018/2019
Czym jest kurs przewodnika miejskiego po Poznaniu?
Kurs przewodnicki to kurs zawodowy, który w ciągu
niespełna roku akademickiego kompleksowo przygotowuje
do pracy przewodnika miejskiego.
Zapewnia solidne podstawy merytoryczne (wykłady)
i warsztat praktyczny (ćwiczenia).
Program kursu napisali zawodowi przewodnicy. Ich
różnorodne i wieloletnie doświadczenie gwarantuje, że
nauczane treści i zdobywane umiejętności pozwolą rzetelnie
i z sukcesem wykonywać zawód.
Jeśli interesujesz się Poznaniem, zawód przewodnika może stać się twoją pasją
i źródłem dochodu!
Dzięki udziałowi w kursie:
- zdobędziesz szeroką i gruntowną wiedzę,
- nauczysz się kierować grupą turystyczną,
- poznasz sposoby, jak ciekawie przekazywać informacje,
- przygotujesz się do egzaminu zewnętrznego,
- najlepsi zyskają pierwszych klientów :)
Kurs a deregulacja zawodu:
Branża usług przewodnickich przechodzi od kilku lat wielką zmianę. Nowa sytuacja prawna
(deregulacja zawodu) sprawiła, że nie ma konieczności zdawania egzaminów przed
państwową komisją. Formalnie łatwa dostępność do zawodu spowodowała sytuację
paradoksalną, w której wejście na rynek nowych osób jest wręcz trudniejsze.
Biura podróży i inni zleceniodawcy, wśród nich zwykli indywidualni turyści, chcą korzystać
z usług licencjonowanych lub rekomendowanych przewodników. Wielu organizatorów
turystyki, szczególnie tych obsługujących rynek międzynarodowy, zobowiązanych jest przez
swoich kontrahentów do korzystania z usług jedynie osób, których kwalifikacje są
potwierdzone zewnętrznymi egzaminami.
Lokalne branżowe środowisko w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku turystycznego
zainicjowało stworzenie procedury zdobywania rekomendacji. Rekomendacja PLOT
(Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna) jest odpowiednikiem dawnego egzaminu
i ułatwia, czy wręcz daje przepustkę do rozpoczęcia pracy w zawodzie przewodnika.
Zadbaj o wiarygodną pozycję na rynku usług przewodnickich. Weź udział w kursie, który
solidnie przygotuje Cię do egzaminu i zapewni rekomendację PLOT.

Kiedy zaczynamy i jak wyglądają zajęcia?
Kurs rozpoczyna się w połowie października (24.X) i potrwa do połowy kwietnia. Zajęcia
odbywają się w środy (zajęcia w sali), soboty (zajęcia terenowe) oraz niektóre niedziele
(zajęcia w sali lub terenowe). Łącznie to 270* godzin dydaktycznych, w tym: wykłady
w sali, wyjścia terenowe, warsztaty, ćwiczenia z autoprezentacji, praca ze sprzętem
nagłaśniającym, praca w autokarze turystycznym.
Zajęcia prowadzą aktywni przewodnicy i piloci wycieczek oraz eksperci w swoich
dziedzinach. Nasz kurs wyróżnia to, że już na etapie nauki, kandydat na przewodnika ćwiczy
praktyczne przygotowanie do zawodu.
Kto może zostać przewodnikiem?
- Osoba, która ukończyła 18 lat.
- Osoba, która posiada minimum
wykształcenie średnie.
- Osoba, która nie była karana.
Ile kosztuje kurs?
Cena kursu uzależniona jest od ilości osób,
które będą uczestniczyć w zajęciach.
Przy 20 os. – 1599 zł
Przy 16 os. – 1999 zł
Promocje: udzielamy 100 zł zniżki za
jednorazową płatność całej kwoty za kurs.
Dodatkowe 50 zł zniżki można uzyskać za
polecenie nowej osoby, która zapisze się i opłaci
kurs. Promocje nie łączą się.
Raty: kurs można opłacić w również w ratach
(maksymalnie 3 raty, wysokość pierwszej raty to
500 zł).
Gdzie się zapisać?
Wpisowe wynosi 99 zł i pomniejsza cenę kursu dla osób, które rozpoczną zajęcia. Wpisowe
przepada osobom, które nie zdecydują się na rozpoczęcie zajęć.
Po uiszczeniu opłaty wpisowego (99 zł), prosimy o przesłanie drogą mailową potwierdzenia
dokonania wpłaty na adres:
kurs2018@visitpoznan.info
Nr konta Fundacji: 57 1750 0012 0000 0000 3521 8807
(tytuł wpłaty: kurs przewodnicki, imię i nazwisko)
Przyjęcie na kurs zostanie potwierdzone mailowo.
Kontakt telefoniczny: koordynatorka kursu Anna Sota - kom. 668 177 517.

Szczegółowy program kursu:
Termin Kursu: 24.10. 2018 - 13.04.2019 r.
Rekrutacja trwa do 19.10.2018 r.
Zajęcia w sali: informacje na temat współczesnego Poznania dotyczące ekonomii, kultury,
sportu, edukacji, zieleni (18 godz.), historia Polski i Wielkopolski (6 godz.), historia Poznania
(20 godz.), geografia turystyczna (8 godz.), historia sztuki (6 godz. w sali + 10 godz.
terenowych), metodyka pracy (16 godz.), warsztat pracy (18 godz. w sali + 22 godz.
terenowe).
Zajęcia w sali odbywają się w środy w godz. 17:00-20:15 w budynku Zespołu Szkół
Komunikacji im. H. Cegielskiego, ul. Fredry 13 (pzy Okrąglaku).
Wyjścia terenowe: Stary Rynek i okolice, Ostrów Tumski z katedrą, Wzgórze św.
Wojciecha, Malta i Śródka, Dzielnica Cesarska, pl. Bernardyński, ul. Półwiejska, Stary
Browar, Plac Wolności i Aleje Marcinkowskiego, kompleks pojezuicki, Cytadela, Łazarz
z Palmiarnią, Jeżyce, Wilda, Kórnik, Rogalin, Puszczykowo.
Zajęcia terenowe odbywają się w soboty zwyczajowo w godz. 9:00-13:00/14:00.
Muzea: Muzeum Archidiecezjalne, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, Muzeum
Etnograficzne, Muzeum Bambrów, Muzeum Czerwca '56, Ratusz - Muzeum Historii Miasta
Poznania, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuk Użytkowych, Fort VII

O nas:
Visit Poznań istnieje na rynku turystycznym od 10 lat, a od 4 lat działa jako fundacja.
Jesteśmy aktywnymi przewodnikami po Poznaniu, często również pilotami wycieczek,
autorami publikacji prasowych lub telewizyjnych. Naszą pasją do miasta staramy się zarażać
naszych gości – turystów z kraju i zagranicy. Rocznie zwiedza z nami Poznań około 10000

osób! Świadczy to nie tylko o rozmachu, z jakim działamy, ale przede wszystkim o zaufaniu
kontrahentów, którzy z nami współpracują.
*270 godzin dydaktycznych, czyli jednostek po 45 min. Przy wyjściach terenowych podajemy
czas w godzinach zegarowych

