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DLA KOGO? 

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu 

turystyki, którzy chcą aktualizować i doskonalić swoją wiedzę dotyczącą działania 

branży turystycznej oraz uzyskać dostęp do 12 nagrań i kart pracy, które mogą 

wykorzystać na swoich lekcjach. 

 

O CZYM BĘDZIE? 

Tematem szkolenia jest prowadzenie lekcji z zakresu turystyki z 

zastosowaniem PODCASTÓW. 

Przeanalizowaliśmy pytania z egzaminów zawodowych TG14 i HGT 07. Na ich 

podstawie nagraliśmy 12 podcastów, które zapoznają uczniów z tematami: 

 

Podcast 1 Kariera w turystyce 

Dlaczego warto pracować w tej branży i jakie zawody można 

wykonywać? 

Podcast 2 Rodzaje biur podróży 

Dowiedz się, jaka jest różnica pomiędzy salonem własnym, 

franczyzą, agentem sieciowym i indywidualnym. 

 

Podcast 3 Ceny imprez turystycznych 

First minute, last minute, gwarancja niezmienności ceny, ceny 

elastyczne - dowiedz się, co wpływa na cenę imprezy 

turystycznej.   

 

Podcast 4 Transport 

Jedziemy na wycieczkę! Ale czym? Autobusem, pociągiem, 

samolotem, statkiem? Poznaj rynek przewoźników w Polsce. 

 

Podcast 5 Obiekty noclegowe 



 

 

Gwiazdki, litery a może inne oznaczenia świadczą o jakości 

hotelu, motelu, wotelu czy innego obiektu noclegowego? 

Przekonaj się. 

Podcast 6 Wyżywienie 

Czy w All Inclusive rzeczywiście wszystko jest w cenie? Poznaj 

rodzaje wyżywienia stosowane w hotelarstwie i gastronomii.  

Podcast 7 Pilot i przewodnik 

Jaka jest różnica pomiędzy tymi zawodami? Czym zajmuje się 

pilot wycieczek, czym przewodnik turystyczny? 

Podcast 8 Ubezpieczenia turystyczne 

Mądry Polak po szkodzie. Ubezpieczenie ubezpieczniu nie równe. 

Jak wybrać takie, które będzie nas najlepiej chronić? 

Podcast 9 Pomoc konsularna 

Zgubiłeś paszport będąc za granicą? No i jak tu wrócić do Polski? 

Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc 

konsula. 

Podcast 10 Pomoc konsularna 

Zgubiłeś paszport będąc za granicą? No i jak tu wrócić do Polski? 

Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc 

konsula. 

Podcast 11 Targi turystyczne 

Poznaj największe imprezy targowe branży turystycznej. Dowiedz 

się, jaka jest korzyść udziału w nich. 

Podcast 12 Turystyka biznesowa 

Co to jest MICE? Poznaj główne założenia turystyki biznesowej. 

Dowiedz się, jaka jest specyfika takich imprez turystycznych. 

 



 

 

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? 

• Zdobędziesz lub uaktualnisz swoją wiedzę z zakresu turystyki. 

 

• Dostaniesz 12-miesięczny dostęp do 12 podcastów oraz 12 kart pracy, 

które może zastosować podczas swoich lekcji! 

 

• Otrzymasz dokument potwierdzający udział w szkoleniu pod 

patronatem Polskiej Izby Turystyki. 

 

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE? 

Szkolenie poprowadzi Radosław Szafranowicz-Małozięć – trener turystyki, 

wykładowca akademicki, autor podręczników, właściciel Kadr Turystyki – firmy 

szkoleniowo-doradczej dla branży turystycznej. 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Termin i miejsce szkolenia: 08.10.2022 ON LINE 

 

Koszt szkolenia: 

 

• Zapisy FIRST MINUTE (do 23.09.2022) – 349 zł netto 

• Zapisy STANDARD (do 07.10.2022) – 449 zł netto 

 

Uwaga! W przypadku przesłania przez szkołę OŚWIADCZENIA, iż szkolenie 

jest   finansowane w min. 70% ze środków publicznych, obowiązuje cena 

netto. Zapisy bez oświadczenia – należy doliczyć 23% VAT. 

 

Cena zawiera: 10 godzin lekcyjnych zajęć, materiały, certyfikat udziału 

w szkoleniu. 

Zapisy: https://kurs.kadryturystyki.pl/podcasty 

 



 

 

 

PATRONAT 

Szkolenie organizowane jest pod patronatem Polskiej Izby Turystyki. 

 

   


