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Zagadnienia prawne w turystyce
Pytanie 1 [26 pkt]
1.Które z poniższych państw nalezą do Strefy Schengen (Wpisz TAK lub NIE). [20 pkt]

POLSKA

USA

FINLANDIA

WĘGRY

MALTA

HISZPANIA

ESTONIA

UKRAINA

SŁOWENIA

WŁOCHY

2. Wskaż prawdziwe zdania dotyczące strefy Schengen (Wpisz „TAK” dla zdań prawdziwych i „NIE” dla
fałszywych). [6 pkt.]

w Strefie Schengen zostały zniesione Straże Graniczne właściwe dla poszczególnych
krajów członkowskich
obywatel Gruzji ma prawo do swobodnego wjazdu na terytorium dowolnego państwa
Strefy Schengen
w przypadku kontroli granicznych obywatele Państw Członkowskich mają takie same
prawa, co oznacza, że służby graniczne danego Państwa mają obowiązek traktować
obywateli innych Państw Członkowskich UE, jak swoich własnych

Pytanie 2 [34 pkt]
1.Dopasuj poniższe elementy do zgłoszenia lub rozliczenia imprezy. Niektóre z nich mogą zostać użyte więcej
niż jeden raz: oświadczenie, że uczestnicy imprezy ponoszą wyłącznie koszty swojego uczestnictwa; data i
miejsce rozpoczęcia imprezy; planowana liczba uczestników; kadra wyjazdu (imię, nazwisko,
uprawnienia); dane kierownika imprezy; miejsce imprezy. [30 pkt]
ZGŁOSZENIE IMPREZY

ROZLICZENIE IMPREZY

2. Gdy planowanych osobodni jest więcej niż 200, to wymagana jest forma pisemna zgłoszenia i przekazanie go
do Zarządu na 12 dni przed imprezą? [4 pkt]
TAK

NIE
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Pytanie 3 [10 pkt] test jednokrotnego wyboru
1. Komercyjne oprowadzanie wycieczki po krakowskim Kazimierzu:
a) jest zabronione przepisami prawa
b) nie jest w żaden sposób uregulowane przepisami prawa
c) wymaga posiadania uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK
d) wymaga posiadania uprawnień Przewodnika Miejskiego po Krakowie
2. W jakim przypadku jako organizator wycieczki możesz 15-letnią uczestniczkę wycieczki
samodzielnie wysłać PKS-em do Warszawy:
a) w każdym wypadku
b) jeśli pisemnie zaświadczy, że posiada zgodę rodziców na powrót
c) jeśli przedstawi pisemną zgodę rodziców na powrót
d) w żadnym wypadku

Pytanie 4 [30 pkt]
Czy następujące sytuacje są zgodne z prawem? Zaznacz właściwą odpowiedź.

2.

Niekomercyjne oprowadzanie wycieczki po Warszawie bez posiadania
uprawnień przewodnickich
Spożywanie alkoholu w bufecie schroniska PTTK

3.

Biwakowanie w parku narodowym w wyznaczonym miejscu

TAK/NIE

4.

Palenie ogniska w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu

TAK/NIE

5.

Przekraczanie granicy państwowej w Strefie Schengen po zmroku

TAK/NIE

6

Prowadzenie spływu kajakowego bez posiadania karty pływackiej

TAK/NIE

1.

TAK/NIE
TAK/NIE

