
"Oświata" Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu 
w ramach projektu 

„Profesjonalny pilot wycieczek 
gwarancją podwyższenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Opolskiej”

zaprasza na 
bezpłatne szkolenie i egzamin państwowy na

licencję pilota wycieczek

Projekt skierowany jest do osób: 

– pełnoletnich, z min. średnim wykształceniem 

(zachęcamy szczególnie osoby po 45. roku życia) 

– zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych 

(z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

– zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, 

– posiadających podstawową znajomość co najmniej jednego języka obcego 

– posiadających stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu pilota wycieczek

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Opolu 

w dniach 9, 15, 16, 22 i 23 listopada.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się 

telefon: kom. 601-501-877,  stacj. 71 791-30-92 w godz. 11:00-18:00 (pon.-pt.)

fax: 71 372-52-91 całą dobę

e-mail: pilotefs@oswiata.wroc.pl

lub w Biurze Projektu: Opole, 45-368 ul. Ozimska 48, pok. 16 (I piętro)

mailto:pilotefs@oswiata.wroc.pl


„Profesjonalny pilot wycieczek 
gwarancją podwyższenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Opolskiej”

Informacje szczegółowe

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, w godzinach 9:30-16:00 
         przy ul. Ozimskiej 48 w Opolu 

Czas trwania kursu: listopad 2010 – czerwiec 2011

Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:

- profesjonalny kurs pilota wycieczek (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne w terenie)  

- 3-dniową wycieczkę terenową (transport, noclegi, wyżywienie)

- opłacony egzamin państwowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

- materiały szkoleniowe (przewodnik, atlas, vademecum pilota, oraz inne)

- ubezpieczenie NNW 

- dwie przerwy kawowe oraz obiad w pobliskiej restauracji każdego dnia szkoleniowego 

W zakres działalności pilota wycieczek wchodzą:

- obsługa grup krajowych w Polsce

- obsługa grup krajowych wyjeżdżających za granicę

- obsługa zagranicznych grup przyjazdowych do Polski

- pilot-rezydent, przedstawiciel biur podróży

- obsługa kolonii i obozów w kraju i za granicą

Licencja pilota wycieczek uprawnia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej. 

Daje możliwość pracy dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich.

Projekt realizuje

"Oświata" Spółdzielnia Pracy
ul. Ruska 46b
50-079 Wrocław

Biuro projektu

45-368 Opole
ul. Ozimska 48
pok. 16 (I piętro)


