ZAKRES I TEMATYKA EGZAMINÓW
1. Historia zorganizowanej turystyki w Polsce
- Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
- Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (struktury organizacyjne)
2. Historia architektury
- podstawowe kanony w budowlach staroŜytności (elementy konstrukcji
budowli, typy kolumn)
- znajomość i cechy stylów architektonicznych (styl romański, gotyk, barok,
rokoko, klasycyzm, manieryzm, secesja, architektura współczesna)
- przykłady najcenniejszych budowli w poszczególnych stylach w Europie
i w Polsce
- obowiązujące obiekty w Kolarskiej Odznace Turystycznej
3. Ochrona przyrody, Polskie Parki Narodowe
- co to jest: pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, park
narodowy, zasady ochrony, kto ustanawia
- przykłady z terenu władnego miejsca zamieszkania (województwa)
- przykłady chronionych gatunków flory i fauny
- znajomość Polskich Parków Narodowych
4. Historia Polski
- encyklopedycznie, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu
5. Metodyka
- organizacja wycieczek, rajdów, zlotów, wypraw zagranicznych
- załoŜenia i praca (działalność) koła (klubu) kolarskiego
6. Przepisy ruchu drogowego
- zasady poruszania się rowerzysty i grup rowerowych po drogach publicznych
– w Polsce i w Europie
- wyposaŜenie i przygotowanie roweru do jazdy
7. Pomoc medyczna
- apteczka pierwszej pomocy na wyposaŜeniu rowerzysty oraz grupy
rowerowej
- zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w szczególnych
przypadkach urazowych
8. Geografia turystyczna, topografia
- znajomość Reginów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
własnego regionu
- zasady posługiwania się mapą i kompasem w terenie
- znaki i piktogramy stosowane na mapach turystycznych

9. Odznaki turystyczne i krajoznawcze w turystyce kolarskiej oraz zasady
(regulaminy) ich zdobywania
- Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)
- Kolarska Odznaka Pielgrzyma (KOP)
- Szlakiem zamków w Polsce
- DuŜy i mały rajd dookoła Polski
- Szlakiem Wielkiej Wojny
- regionalne odznaki turystyczne (kolarskie) własnego miejsca zamieszkania
10. Uprawnienia i obowiązki Przodownika Turystyki Kolarskiej - regulamin
11. Znakowane szlaki kolarskie
- ogólne zasady projektowania szlaków (uzgodnienia)
- ogólne zasady znakowania w terenie, odbiór szlaku
12. Organizacja, zasady kierowania grupą, psychologiczne uwarunkowania
dobrego organizatora i kierownika grupy turystycznej
- sposób organizowania i prowadzenia grupy, dobór uczestników
- dokumentacja wycieczki, obozu wędrownego, wyprawy
- funkcja i obowiązki kierownika, reakcja na zachowanie uczestników
- zasady ubezpieczenia grupy turystycznej
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