TARNOWSKIE GÓRY JAKO PIERWSZE MIASTO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LIŚCIE UNESCO
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Tarnowskie Góry mogą się poszczycid największą i najważniejszą
historycznie kopalnią srebra, cynku i ołowiu w Polsce oraz
zintegrowanym, podziemnym systemem gospodarowania wodami
– największy tego rodzaju na świecie.
Na wyróżniony tytułem system składają się : podziemne wyrobiska,
rozciągające się pod miastem na długośd ponad 150 km,
SZTOLNIA GŁĘBOKA FRYDERYK, SZYB POKÓJ, SZYB BOHR.
Tak ważne wydarzenie jak wpisanie na listę UNESCO będzie
dodatkowym bodźcem rozwoju turystyki naszego regionu.
Wzrośnie zapotrzebowanie na usługi, w tym przewodników.
Śląska Izba Turystyki przygotowała cykl kursów dla kandydatów do
pracy przewodnika terenowego oraz po kopalni.
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ŚIT
odbyło się w dniu 25.04 br. w budynku Muzeum Powstao Śląskich
w Świętochłowicach. Prezes Izby Krystyna Papiernik przedstawiła
sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 roku.
Zebrani omówili i przyjęli
zadania na bieżący rok.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum zapoznaliśmy się także
z ekspozycją oraz wzruszającym filmem o losach powstaoców,
opartym na wspomnieniach Franciszka Pieczki.

Study – tour w Tunezji

Śląska Izba Turystyki
-najstarsza i największa
samodzielna organizacja branży
turystycznej województwa śląskiego
– organizator profesjonalnych
kursów i szkoleń zawodowych.
Od 1991 r. na rzecz Śląska
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Na zaproszenie Biura Oasis w Warszawie, agenci biura i członkowie
ŚIT uczestniczyli w 7 – dniowym wyjeździe studyjnym do Tunezji.

NAJLEPSZY KURS „PILOTÓW WYCIECZEK” PTTK I ŚIT
 Na kurs składa się do 100 godzin zajęd teoretycznych
i praktycznych obejmujących wytyczne znajdujące się
w rozporządzeniach dotyczących ustawy o usługach
turystycznych oraz szkolenie terenowe.
 Zajęcia prowadzą czynni zawodowo piloci wycieczek,
przewodnicy turystyczni, nauczyciele i praktycy zawodu.
 Adept poddany jest rzetelnej weryfikacji w trakcie
2 - dniowej wycieczki krajowej i zagranicznej
 Potwierdzeniem zaliczenia kursu jest legitymacja pilota
wraz z certyfikatem.
 Zapisy przez sit.konkurs@gmail.com lub w biurze Izby
NASZ KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO
Gwarantuje :
 nowy zawód – otrzymasz zaświadczenie, które uprawnia do
wykonywania zawodu na czas nieokreślony!
 umiejętności praktycznie zgodne ze standardem i programem
przyjętym przez Kuratorium Oświaty
 certyfikat ukooczenia kursu ratownictwa przedmedycznego!
 wygodę – zajęcia na terenie zorganizowania grupy
 już od 99 zł (w ofercie dla grup )

