
Regulamin eliminacji oddziałowych/powiatowych 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 

pod Patronatem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego 

 

I. Założenia ogólne 

§ 1 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (w skrócie: OMTTK PTTK), zwany dalej 
„Turniejem”, jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej, 
której istotą jest szlachetna rywalizacja i współzawodnictwo o miano najlepszego trzyosobowego młodzieżowego 
zespołu turystyczno-krajoznawczego. Turniej organizowany jest nieprzerwanie od 1972 roku. 
 

§ 2 

1. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży dwóch typów szkół: podstawowych i ponadpodstawowych. Wiek 
startującego uczestnika nie może być wyższy niż 19 lat (wg roku urodzenia). 

2. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest zróżnicowany i dostosowany do typu szkoły. 
 

II. Cele Turnieju 

§ 3 

1. Celami Turnieju są: 
1) Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości. 
2) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku. 
3) Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski. 
4) Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki. 

 

III. Organizatorzy Turnieju 

§ 4 

1. Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego 
nadzór merytoryczny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, przy 
współudziale właściwych rzeczowo ministerstw i partnerów. 

2. Organizatorem drugiego etapu Turnieju (eliminacji oddziałowych/powiatowych) jest Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. 

3. Organizator Turnieju współpracuje przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z odpowiednimi władzami 

samorządowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz partnerami i sponsorami prywatnymi. 

4. Na podstawie niniejszego regulaminu, corocznie Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK publikuje 
komunikaty organizacyjne dotyczące aktualnej edycji Turnieju. 

 

§ 5 

Na poszczególnych etapach, organizatorami Turnieju mogą być Koła, Kluby, Oddziały i jednostki regionalne PTTK. 

Jednostka regionalna PTTK może powierzyć organizację eliminacji dowolnego szczebla, do wojewódzkiego włącznie, 

dowolnej instytucji lub organizacji. 

 

IV. Harmonogram i tryb realizacji Turnieju 

§ 6 

1. Eliminacje oddziałowe odbywają się w sobotę 04 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół nr. 7 w Wałbrzychu. 

Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie podany zgłoszonym drużynom drogą elektroniczną, do dnia 02 kwietnia 2020 r. 

§ 7 

1. Każda edycja Turnieju składa się z czterech etapów: szkolnego, oddziałowego (powiatowego lub 

międzypowiatowego), wojewódzkiego i centralnego. 

2. Organizatorzy poszczególnych etapów powinni nadać eliminacjom Turnieju odpowiednią rangę i oprawę wizualną 

oraz zadbać o należyte rozpropagowanie Turnieju w środkach masowego przekazu. 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

1. Etap drugi (oddziałowy, powiatowy lub międzypowiatowy). 

1) Eliminacje etapu drugiego organizowane są dla trzyosobowych zespołów z poszczególnych typów szkół, 

wyłonionych w etapie pierwszym (wzór protokołu z eliminacji etapu pierwszego stanowi załącznik 1). Protokół z 

eliminacji szkolnych należy przesłać pocztą do dnia 30 marca 2020 r. na adres: PTTK Oddział Ziemi 

Wałbrzyskiej, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych lub poczta@walbrzych.pttk.pl . Etap drugi 

przeprowadzają macierzyste Oddziały PTTK dla zespołów z terenu swej działalności.  

 

2) Eliminacje etapu drugiego mogą być organizowane przez instytucje spoza struktur PTTK. W takim przypadku, fakt 

organizacji eliminacji etapu drugiego należy obowiązkowo zgłosić do właściwej miejscowo jednostki regionalnej 

PTTK i uzyskać jej akceptację. 

 

V. Konkurencje turniejowe  

§ 9 

1. Turniej rozgrywany jest konkurencjach, podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe 

konkurencje).  

2. Część teoretyczna. 

1) Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Liczba pytań w teście wynosi: 50. 

3. Część praktyczna. 

1) Turystyczny marsz na orientację lub wyznaczanie azymutu (w zależności od pogody i/lub liczby uczestników).  

2) Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy).  

3) Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień 

i odznak turystycznych PTTK). (załącznik nr. 3) 

 

VI. Punkty turniejowe 

§ 10 

1. Wyniki poszczególnych konkurencji i konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego. 

2. Uzyskane, przez uczestnika lub zespół, punkty w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez sędziów 

po ukończeniu danej konkurencji.  

3. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji należy ogłaszać po ich zakończeniu i sprawdzeniu wyników przez 

sędziego głównego.  

4. Prezentacja wyników odbywać się powinna w sposób czytelny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

5. O zwycięstwie w eliminacjach decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach turniejowych. 

6. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie zespołu decyduje kolejność 

wyników w teście wiedzy.  

VII. Warunki uczestnictwa 

§ 11 

Udział w Turnieju jest otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

 

§ 12 

1. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania: 

1) przepisów niniejszego Regulaminu,  

2) zapisów Karty Turysty, 

3) poleceń sędziów poszczególnych konkurencji, sędziego głównego i organizatorów. 

2. Skład zespołu w trakcie trwania eliminacji nie powinien ulec zmianom, w uzasadnionym przypadku dopuszcza 

się zmianę maksymalnie 1 członka.  

3. Każdy uczestnik zespołu musi samodzielnie, bez pomocy osób trzecich wystartować we wszystkich konkurencjach.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionego braku udziału któregoś uczestnika lub całego zespołu w danej konkurencji, 

zespół otrzymuje 0 pkt turniejowych za daną konkurencję, a następnie jest dyskwalifikowany w dalszej klasyfikacji. 

5. W przypadku gdy zawodnik w trakcie trwania eliminacji zachoruje lub ulegnie wypadkowi, jego zespół ma prawo brać 

udział (w pomniejszonym składzie) w danym etapie, do końca jego trwania. 

 

 

 

mailto:poczta@walbrzych.pttk.pl


§ 13 

Ubezpieczenie 

1. Organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane 

do ubezpieczenia uczestników na czas trwania eliminacji Turnieju. 

2. Członkowie PTTK w ramach opłacania składki członkowskiej są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków. 

 

§14 

Dyskwalifikacja 

1. Organizatorzy eliminacji zapewniają uczestnikom wysoki poziom organizacyjny imprezy. Ze strony uczestników 

oczekują: przestrzegania założeń niniejszego Regulaminu, Karty Turysty i przepisów porządkowych.  

2. Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu OMTTK PTTK, 

Karty Turysty, przepisów porządkowych oraz poleceń sędziów i organizatorów danego etapu Turnieju. 

3. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny danego etapu Turnieju. 

4. W zależności od przewinienia, dyskwalifikacji może podlegać uczestnik lub cały zespół. 

 

§ 15 

1. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w pełnym programie danych eliminacji, tj.: programie przygotowanym 

przez organizatora, w przeciwnym razie muszą pozostawać pod opieką swojego opiekuna. 

2. Każdy z uczestników Turnieju oraz jego rodzic(e) lub opiekun(owie) prawny(i) podpisuje oświadczenie o: 

- zapoznaniu się z regulaminem eliminacji OMTTK PTTK; 

- zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK; 

- stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach. 

3. Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji zespołu, w dniu rozpoczęcia 

danych eliminacji Turnieju (załącznik nr 2). 

VIII. Nagrody 

§ 16 

1. Nagrody w eliminacjach fundują organizatorzy i instytucje współdziałające. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe 

lub rzeczowe związane z turystyką i krajoznawstwem. Wszystkie zespoły biorące udział w danych eliminacjach 

otrzymują dyplomy za udział, opiekunowie otrzymują podziękowanie.  

2. System nagród oraz liczbę wyróżnień ustalają organizatorzy.  

 

IX. Uwagi końcowe 

§ 17 

Informacje związane z eliminacjami powiatowymi dla regionu wałbrzyskiego publikowane są na stronie internetowej 

PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej” www.walbrzych.pttk.pl , a informacje dotyczące turnieju na poziomie ogólnopolskim 

na stronie www.mlodziez.pttk.pl. 

§ 18 

Udział w Turnieju oznacza zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku, uczestników i opiekunów (imię, 

nazwisko, miejscowość, szkoła, klub) w protokołach Turnieju oraz oficjalnych informacjach turniejowych. 

 

§ 19 

1. Administratorami danych osobowych są organizatorzy danych etapów Turnieju, którzy w stosowych komunikatach 
(regulaminach danego etap) publikują informacje o kontakcie do administratora danych osobowych i celach 
przetwarzania danych osobowych. 

2. Administratorzy udostępniają w protokole dane osobowe zwycięzców danego etapu, organizatorom etapu wyższego 
rzędu, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych. 

 

§ 20 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi etapu drugiego Turnieju w czasie ich trwania. 

 

 

 

 

 



§ 21 

1. W przypadku zaistnienia podczas trwania eliminacji: protestów, skarg, zażaleń składanych przez uczestników 

i opiekunów, w pierwszej kolejności rozpatrywane są one przez sędziego danej konkurencji, następnie przez sędziego 

głównego eliminacji. 

§ 22 

1. Regulamin został zatwierdzony przez PTTK Zarząd  Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej . 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik 1. Protokół z eliminacji szkolnych. 

Załącznik 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna. 

Załącznik 3. Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych 


