Akademicki Klub Grotołazów
(członek Polskiego Związku Alpinizmu)

zaprasza wszystkich chętnych na kurs taternictwa (alpinizmu) jaskiniowego
Zajęcia odbywają się będą głównie w soboty, niedziele oraz w dni wolne od nauki i/lub pracy,
a także w czasie kilkudniowych wyjazdów tatrzańskich zazwyczaj połączonych z obozami
klubowymi. Część zajęć inicjujących, ze względu na bardziej dogodne warunki, ma miejsce w
siedzibie klubu. Wykłady odbywają się w początkowej fazie kursu co tydzień, w tygodniu w
godzinach wieczornych, także w siedzibie klubu.
Program kursu jest zgodny z zaleceniami Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA. Zajęcia
praktyczne są prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZA.
Szczegółowy program kursu można znaleźć na stronie www.akg.krakow.pl .
Niezbędny sprzęt specjalistyczny potrzebny do szkolenia zapewnia organizator. Organizator
nie zapewnia oświetlenia jaskiniowego (latarek popularnie zwanych czołówkami), osobistych
pętli (lonż, stopka), odzieży (m.in. kombinezon jaskiniowy lub inna odzież ochronna), obuwia
(gumowce do jaskiń, buty wspinaczkowe na część skałkową).

Spotkania informacyjno-naborcze odbędą się:

23.10.2012
25.10.2012
29.10.2012

wtorek

o godzinie 20:00

czwartek

o godzinie 20:00

poniedziałek

o godzinie 20:00

w siedzibie klubu AKG (piwnica Wydziału Humanistycznego AGH,
ul. Gramatyka 8a, Kraków).
Jak do nas trafić: wchodząc głównym wejściem należy udać się na I piętro, następnie przejść
całą długość korytarza i schodami na drugim końcu korytarza zejść na sam dół.

Opłaty za kurs
Opłata za kurs jest rozbita na raty płatne przed poszczególnymi
etapami kursu:
• Wpisowe – 200 zł
• Techniki linowe + wykłady – 400 zł
• Obóz zimowy – 250 zł
• Autoratownictwo + topografia – 250 zł
• Wspinaczka – 250 zł
• Obóz letni – 250 zł
Obowiązują następujące zniżki:
1. Zniżka dla studentów 100zł. *
2. Zniżka dla członków innych klubów turystycznych, górskich,
podróżniczych, kajakowych, nurkowych, PTTK, PTT, ZHP, ZHR itp.
100zł. *
3. Zniżka za jednorazową wpłatę za całość kursu 15%
4. Osoby które odbyły pełny kurs skałkowy mogą ubiegać się o
zwolnienie z części wspinaczkowej (a co za tym idzie z opłaty z nią
związanej).
5. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat za części kursu w zamian
za pracę na rzecz klubu.
Zniżki sumuje się wg kolejności podania.
*
Zniżka uznawana jest przy wpłacie ostatniej raty (za ostatni blok
szkoleniowy).

