Polski Związek Kajakowy

REGULAMIN
INSTRUKTORA TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.

§1
Instruktorzy Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego (ITiR
PZKaj) tworzą kadrę programową Związku, powołaną w celu
organizowania i prowadzenia działań w zakresie:
 Organizacji rekreacyjnych imprez kajakowych oraz animacji
turystyki i rekreacji kajakowej,
 Prowadzenia spływów,
 Szkoleń kajakowych.

2.

Poziom wymaganych umiejętności kajakowych ITiR PZKaj określa
niniejszy regulamin oraz Instrukcja Szkolenia ITiR PZKaj

3.

Nadzór nad szkoleniem i działalnością Instruktorów sprawuje Komisja
Turystyki i Rekreacji PZKaj, zwana dalej „KTiR”.

§2
1. Ustanawia się następujące stopnie instruktorskie:
a) Asystent Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj,
b) Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia III,
c) Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia II,
d) Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj stopnia I,
e) Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj st. Związkowego.
2. Uzyskiwanie w/w stopni odbywa się w kolejności, jedynie uprawnienia
Instruktora stopnia III można uzyskać z pominięciem stopnia Asystenta.
3. Stopnie Asystenta i Instruktora stopnia III nie posiadają specjalizacji
instruktorskich oraz są wspólne dla wszystkich form kajakarstwa
rekreacyjnego.
4. Stopień drugi ITiR PZKaj przyznawany jest w jednej z następujących
specjalności:
a) Organizacja imprez kajakowych.
b) Prowadzenie spływów.
c) Szkolenie kajakowe.
5. Każdy instruktor stopnia II posiadający określoną specjalność może
uzyskać kolejną, przy czym zasady przyznawania kolejnej specjalności
pozostają takie same jak przy uzyskiwaniu pierwszej.
6. Stopień pierwszy ITiR PZKaj obejmuje co najmniej dwie specjalizacje
poziomu drugiego.

7. Stopień Związkowy ITiR PZKaj przyznawany jest instruktorom stopnia
pierwszego, którzy poprzez swoją wieloletnią działalność przyczyniają się
do rozwoju turystyki i rekreacji kajakowej.

Rozdział II
Tryb i warunki uzyskiwania stopni instruktorskich
§3
Tytuł Asystenta Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj może uzyskać
osoba, która:
a) ukończyła 15 lat i posiada zgodę obojga rodziców lub opiekunów
prawnych,
b) posiada doświadczenie kajakowe wynikające z przepłynięcia minimum
400 km (OT PZK st. IV - brązowa) oraz umiejętności kajakowe na
poziomie N2.
c) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs Asystenta Instruktora.
§4
Tytuł ITiR PZKaj stopnia III może uzyskać osoba, która :
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada doświadczenie kajakowe wynikające z przepłynięcia minimum
1000 km (OT PZK st. III - srebrna) oraz umiejętności kajakowe na
poziomie N3.
c) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs ITiR PZKaj st. III.
§7
Tytuł ITiR PZKaj stopnia II uzyskać może osoba, która:
a) jest Instruktorem PZKaj st. III;
b) ukończyła, z wynikiem pozytywnym, kurs ITiR PZKaj st. II w określonej
specjalności;
c) może wykazać się pracą, jako Instruktor III stopnia, co najmniej w
okresie dwu lat bezpośrednio przed kursem na II stopień, w zakresie
specjalności, w której ubiega się o przyznanie stopnia II.
§8
Tytuł ITiRPZKaj stopnia I może uzyskać osoba, która :
a) jest Instruktorem st. II;
b) ukończyła, z wynikiem pozytywnym, kurs ITiR PZKaj st. I w specjalności
innej niż specjalność stopnia II;
c) może wykazać się pracą, jako Instruktor II stopnia, co najmniej w
okresie dwu lat bezpośrednio przed kursem na I stopień, w zakresie
specjalności, w której ubiega się o przyznanie stopnia I.

§9
Tytuł ITiR PZKaj stopnia Związkowego może uzyskać osoba, która:
a) ma co najmniej 5 – letni staż jako Instruktor stopnia I;
b) aktywnie współpracuje z KTiR;
c) uzyskała rekomendację KTiR.

1.
2.

§ 10
Tytuł ITiR PZKaj do stopnia I włącznie nadaje KTiR.
Tytuł ITiR PZKaj stopnia Związkowego nadaje Zarząd PZKaj na wniosek
KTiR.

Rozdział III
Umiejętności instruktorskie
§ 11
Stopień Asystenta Instruktora nie uprawnia do samodzielnej pracy w
zakresie turystyki i rekreacji kajakowej jednak wiąże się z umiejętnościami
pozwalającymi na działanie w tej dziedzinie pod bezpośrednim nadzorem
instruktora PZKaj, a w szczególności:
a) w zakresie organizacji imprez kajakowych:
 potrafi zorganizować i scalić grupę rówieśniczą,
 potrafi wykonywać obowiązki na dowolnym stanowisku pod
nadzorem instruktora.
b) w zakresie prowadzenia spływów:
 potrafi pod nadzorem instruktora poprowadzić rówieśniczą grupę
spływową.
c) w zakresie szkolenia:
 potrafi demonstrować techniki pływania na poziomie
podstawowym, do poziomu N2.

1.
2.

§ 12
Instruktor PZKaj stopnia III jest stopniem wspólnym dla wszystkich
rodzajów kajakarstwa, bez specjalizacji w określonej dziedzinie.
Instruktorem PZKaj stopnia III może zostać osoba, która posiada
następujące umiejętności:
a) W zakresie organizacji imprez kajakowych:
 zna zasady organizacji imprez oraz potrafi kierować określoną
służbą spływową,
 potrafi organizować działalność środowiska kajakowego, którego
jest członkiem.

b)

c)

1.
2.

3.

 potrafi utworzyć i scalić grupę wokół szeroko rozumianej idei
kajakarstwa.
W zakresie prowadzenia spływów potrafi zorganizować i
poprowadzić na wodzie środowiskowe (klubowe) spływy
kajakowe, a także małe grupy komercyjne (do 10 osad).
W zakresie szkolenia potrafi:
 szkolić adeptów kajakarstwa na poziomie podstawowym i
zaawansowanym do poziomu N3,
 egzaminować z umiejętności kajakowych do poziomu N2.

§ 13
Instruktor PZKaj stopnia II jest stopniem związanym z określoną
specjalizacją, z której wynika wymagany zakres umiejętności.
Instruktor PZKaj stopnia II o specjalności „Organizacja imprez
kajakowych” winien charakteryzować się:
 umiejętnościami zorganizowania i prowadzenia imprez kajakowych
obejmujących zasięgiem więcej niż środowisko lokalne (okręgowa,
ogólnopolska…),
 znajomością obowiązujących aktów prawnych związanych z
organizacją imprez kajakowych,
 umiejętnością efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 umiejętnością kształtowania upodobań i zainteresowań kajakowych,
 umiejętnością rozpoznawania potrzeb turystycznych i rekreacyjnych
środowiska i w odpowiedzi na te potrzeby umiejętnością tworzenia
sekcji, kół zainteresowań, kursów, prelekcji, wystaw, spotkań… itp.
form ujmujących w ramy organizacyjne spontaniczne działania
członków środowiska kajakowego,
 znajomością zasad pozyskiwania sponsorów dla przedsięwzięć
podejmowanych przez środowisko kajakowe.
Instruktor PZKaj stopnia II o specjalności „Prowadzenie spływów” winien
charakteryzować się:
 umiejętnością zorganizowania i bezpiecznego, w zależności od składu i
liczebności grupy, prowadzenia grupy spływowej na dowolnym
nizinnym szlaku kajakowym,
 umiejętnością efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 znajomością charakterystyk ważniejszych szlaków kajakowych w
Polsce,
 znajomością i umiejętnością stosowania w praktyce zasad ekologii i
ochrony przyrody,
 umiejętnościami kajakowymi na poziomie N3.

4.

Instruktor PZKaj stopnia II o specjalności „Szkolenie kajakowe” winien
charakteryzować się:
 znajomością instrukcji, regulaminów, programów szkolenia, itp.
obowiązujących w pionie turystyki i rekreacji PZKaj,
 znajomością metodyki oraz umiejętnością prowadzenia zajęć na
kursach instruktorów PZKaj stopnia III,
 umiejętnościami kajakowymi oraz umiejętnością egzaminowania na
poziomie N3.

§ 14
Instruktor PZKaj stopnia I winien posiadać umiejętności co najmniej dwu
specjalizacji stopnia drugiego.
§ 15
Instruktor PZKaj stopnia Związkowego winien posiadać umiejętności
wszystkich specjalizacji z poziomu drugiego, a ponadto wykazać się wieloletnią
pracą jako instruktor I stopnia również na forum ogólnopolskim.

Rozdział IV
Uprawnienia i obowiązki Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZKaj
§ 16
Każdy Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj ma prawo:
1. posługiwać się pieczątką, nosić odznaki i emblematy Instruktora,
2. być wynagradzanym za pracę przy organizowaniu i prowadzeniu imprez –
zgodnie z odpowiednimi przepisami,
3. potwierdzać w książeczce TOK PZKaj/PTTK pokonanie trasy spływu,
4. prowadzić własną książeczkę TOK PZKaj/PTTK bez konieczności
poświadczania jej na trasie,
5. uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, seminariach, naradach,
organizowanych przez KTiR,
6. awansować na wyższe stopnie IT PZKaj.
§ 17
Niezależnie od ogólnych uprawnień zawartych w § 16, każdy instruktor, w
zależności od posiadanego stopnia i specjalizacji, ma uprawnienia pozwalające
mu na:
1. W zakresie prowadzenia spływów:
 instruktor III stopnia może samodzielnie prowadzić grupy spływowe
do dziesięciu osad;

 instruktorzy II stopnia o specjalności „prowadzenie spływów” lub
„szkolenie” mogą prowadzić grupy spływowe niezależnie od
liczebności grup spływowych.
2. W zakresie organizacji imprez:
 instruktor III stopnia może być komandorem imprezy o zasięgu
lokalnym (klubowa, środowiskowa);
 instruktorzy II stopnia o specjalności „organizacja imprez” mogą być
komandorami imprezy o zasięgu większym niż środowisko lokalne
(okręgowe, ogólnopolskie).
3. W zakresie szkolenia:
 instruktorzy wszystkich stopni mogą egzaminować i nadawać
certyfikaty z umiejętności kajakowych do poziomu o jeden niższego
niż własne umiejętności;
 instruktorzy III stopnia mogą brać udział w szkoleniach zasadniczych i
doskonalących jako kierownicy podgrup szkoleniowych podczas zajęć
praktycznych, jednak bez prawa samodzielnego prowadzenia zajęć;
 instruktorzy II stopnia o specjalności „szkolenie” mogą być
wykładowcami, kierownikami kursów oraz egzaminatorami podczas
szkoleń zasadniczych i doskonalących organizowanych w pionie
turystyki i rekreacji PZKaj;
 instruktorzy II stopnia o innych specjalnościach niż szkolenie mogą
być wykładowcami podczas szkoleń zasadniczych i doskonalących w
zakresie swojej specjalizacji.
§ 18
Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj ma obowiązek:
1. upowszechniać statutowe cele PZKaj, w tym przede wszystkim dbać o
rozwój kajakarstwa,
2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa na imprezach kajakowych,
3. poświadczać sumiennie innym kajakarzom ich umiejętności kajakowe lub
przebyte trasy w książeczce TOK PZKaj/PTTK,
4. udzielać pomocy i porad kajakarzom spotkanym na szlaku.
§ 19
W stosunku do instruktorów, którzy: rażąco naruszają zasady współżycia
społecznego, naruszają obowiązujące przepisy, w szczególności dotyczące
zasad bezpieczeństwa na wodzie, znajdują zastosowanie postanowienia
Regulaminu Dyscyplinarnego PZKaj.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 20
Tytuł Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj nie może być nadany w drodze
wyróżnienia i nie może nosić znamion odznaczenia honorowego.
§ 21
Centralną Kartotekę ITiR PZKaj prowadzi KTiR.
§22
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd PZKaj. Okres
przejściowy, w którym Komisja może odstąpić od niektórych wymagań
regulaminu, nie zawartych w dotychczas obowiązującym regulaminie
instruktora, trwa przez dwa lata od daty zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj.
Warszawa, 10.10.2012

