Regulamin eliminacji oddziałowych/powiatowych
48. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
I. Założenia ogólne
§1
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (w skrócie: OMTTK PTTK) zwany
dalej „Turniejem” jest imprezą, 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 21 lat.
2. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest zróżnicowany i dostosowany
do typu szkoły.
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II. Cele Turnieju
§3
Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,
a w szczególności regionu wałbrzyskiego i Dolnego Śląska.
Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku.
Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, a w szczególności regionu wałbrzyskiego
i Dolnego Śląska.
Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

III. Organizatorzy Turnieju
§4
1. Organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej.
2. Organizator Turnieju współpracuje przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z odpowiednimi
władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz partnerami i sponsorami
prywatnymi.
§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
Eliminacje oddziałowe/powiatowe odbędą się w sobotę 26 marca 2022 r. w Zespole Szkół Nr 7
w Wałbrzychu. Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie podany zgłoszonym drużynom drogą
elektroniczną, do dnia 21 marca 2022 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 tradycyjną lub elektroniczną
do dnia 18 marca 2022 r. na adres: PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Rynek 9, 58-300
Wałbrzych, biuro@pttk.walbrzch.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) Turystyczne ABC,
a) znajomość sudeckich parków narodowych i krajobrazowych,
b) turysta geodeta (znajomość popularnych sudeckich skał i minerałów).
4) Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie: konkurs posiadanych
uprawnień i odznak turystycznych PTTK). (załącznik nr. 3)
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VI. Punkty turniejowe
§ 10
Wyniki poszczególnych konkurencji i konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego.
Uzyskane, przez uczestnika lub zespół, punkty w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez
sędziów po ukończeniu danej konkurencji.
Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji należy ogłaszać po ich zakończeniu i sprawdzeniu
wyników przez sędziego głównego.
Prezentacja wyników odbywać się powinna w sposób czytelny i dostępny dla wszystkich
zainteresowanych.
O zwycięstwie w eliminacjach decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach
turniejowych.
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.
§ 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 uczestników i opiekunów (imię,
nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach Turnieju oraz oficjalnych informacjach turniejowych.
§ 19
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi etapu drugiego Turnieju w czasie ich
trwania.
§ 20
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.
§ 21
48. Konkurs OMTTK PTTK eliminacje oddziałowe/powiatowe dofinansowany jest ze środków Powiatu
Wałbrzyskiego.
§ 22
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

Załącznik nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK

Protokół z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego, klubowego, środowiskowego)
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
…………………………………………………
(dane organizatora pierwszego etapu OMTTK)
Adresat:
…………………………………
……………………………………
(organizator drugiego etapu OMTTK PTTK)
Protokół
1. W eliminacjach brało udział …… osób, w tym …… członków PTTK.
2. Zestaw pytań teoretycznych obejmował …….pytań z zakresu:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Wybraliśmy następujące zadania praktyczne:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Drużyny w następujących składach wygrały eliminacje i będą uczestniczyć w następnym etapie
OMTTK PTTK:
Data
Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
urodzenia

1.

2.
Opiekunem drużyny 1 będzie: ..................................................................................................
zamieszkała/y w: .......................................................................................................................
e-mail: ................................................................ tel. kontaktowy: ...........................................
Opiekunem drużyny 2 będzie: ...................................................................................................
zamieszkała/y w: .......................................................................................................................
e-mail: ................................................................ tel. kontaktowy: ...........................................

.................................

......................................................................................

(miejscowość, data)

(podpis osoby kierującej zespołem przeprowadzającym eliminacje OMTTK)

Załącznik nr 2 do Regulaminu OMTTK PTTK

Oświadczenia
……………………………………
(miejscowość, data)

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Organizator 48 Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
eliminacji oddziałowych/ powiatowych
Wałbrzych, 26 marca 2022 r.
Dane kontaktowe:
……………………………..………….………………
(imię i nazwisko dziecka - uczestnika1)
……………………………..………….………………
(imię i nazwisko rodzica(ów)/opiekuna prawnego)
………………………………..…………..….……….
(adres rodzica(ów)/opiekuna prawnego)
……………………………..……………....…………
(telefon kontaktowy rodzica(ów)/opiekuna prawnego)
Oświadczenie uczestnika i jego rodzica(ów)/ opiekuna prawnego
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego PTTK (dalej OMTTK PTTK) oraz z regulaminem eliminacji oddziałowych/powiatowych 48
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczna-Krajoznawczego PTTK.
Oświadczamy, że stan zdrowia uczestnika pozwala na samodzielne wzięcie udziału w konkurencjach eliminacji
oddziałowych/powiatowych 48 OMTTK PTTK.
Udział w eliminacjach OMTTK PTTK oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb OMTTK PTTK,
w tym publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach
końcowych, a także w informacjach prasowych.
Wyrażamy/ nie wyrażamy* zgody na przetwarzanie wizerunku (nagranie, zdjęcia) rodzica/opiekuna, uczestnika
OMTTK PTTK w powyższym celu.
W związku z powyższym wyrażamy zgodę na udział uczestnika w (podać numer edycji i rodzaj eliminacji) OMTTK
PTTK, odbywającym się w (podać miejscowość, datę).
W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

1

Uczestnika konkretnych eliminacji OMTTK PTTK.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator informuje, że Państwa
dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia OMTTK PTTK:
Organizatorem eliminacji i Administratorem danych osobowych jest PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej z siedzibą
Wałbrzychu przy ul. Rynek 9, tel. 530-862-663, e-mail: biuro@pttk.walbrzych.pl Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych lub pocztą
elektroniczną na adres biuro@pttk.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w eliminacjach OMTTK PTTK (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do przeprowadzenia OMTTK PTTK.
4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej PTTK, jak również podmioty
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące na podstawie
umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych, w tym instytucje, placówki i organizacje
edukacyjne, kulturalne itp. spoza środowiska PTTK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich (spoza obszaru UE).
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami
przetwarzania.
8. Informujemy, że przysługują Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
5) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
6) prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
9. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W
przypadku cofnięcia zgody Administrator może nie przyjąć bądź wycofać uczestnika z eliminacji OMTTK PTTK.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznacie, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.

………..……………………………
(czytelny podpis uczestnika)

2

………………….………..…………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego nie jest wymagany w przypadku uczestników pełnoletnich.

……………………………………
(miejscowość, data)

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Organizator 48 Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
eliminacji oddziałowych/ powiatowych
Wałbrzych, 26 marca 2022 r.
……………………………..………….………………………………………………
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)
Oświadczenie nauczyciela/opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z opieką nad przygotowywaniem uczniów
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska uczestników) do eliminacji oddziałowych/powiatowych 48 Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (dalej OMTTK PTTK).
Sprawowanie opieki nad uczestnikiem OMTTK PTTK oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
OMTTK PTTK, w tym publikacji imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach, listach uczestników,
komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych.
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie mojego wizerunku (nagranie, zdjęcia) w powyższym celu.
W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia OMTTK PTTK.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Organizatorem eliminacji i Administratorem danych osobowych jest PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej z siedzibą
Wałbrzychu przy ul. Rynek 9, tel. 530-862-663, e-mail: biuro@pttk.walbrzych.pl Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych lub pocztą
elektroniczną na adres biuro@pttk.walbrzych.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w eliminacjach OMTTK PTTK (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do przeprowadzenia OMTTK PTTK.
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej PTTK, jak również podmioty
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące na podstawie
umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych, w tym instytucje, placówki i organizacje
edukacyjne, kulturalne itp. spoza środowiska PTTK.
Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich (spoza obszaru UE).
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami
przetwarzania.
Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
5) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
6) prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W
przypadku cofnięcia zgody Administrator może nie przyjąć bądź wycofać uczestnika z eliminacji OMTTK PTTK.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznacie, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

…………………………………………
czytelny podpis nauczyciela/opiekuna

Załącznik nr 3 do Regulaminu OMTTK PTTK

Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK w ramach OMTTK PTTK
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Drużyna: .....................................................................................................................................
Szkoła podstawowa/ponadpodstawowa
Województwo: ....................................................
Najwyższy Data weryfikacji
stopień

lub przyznania

Liczba punktów
(wpisać zgodnie
z regulaminem OMTTK)

Ogólnopolskie odznaki: turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze
Odznaka Disney i PTTK
„Siedmiomilowe Buty”
Dziecięca Odznaka Turystyczna
Górska Odznaka Turystyczna „GOT w góry”
Górska Odznaka Turystyczna
Jeździecka Odznaka Turystyczna
Kolarska Odznaka Turystyczna
Motorowa Odznaka Turystyczna
Narciarska Odznaka Turystyczna
Odznaka Turystyki Pieszej
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
Odznaka Imprez na Orientację
Odznaka Tropiciel Przyrody
Odznaka Turysta Przyrodnik
Turystyczna Odznaka Kajakowa
Żeglarska Odznaka Turystyczna
Turystyczna Rodzinka

--------------

Turysta Junior-Juniorka

--------------

Odznaka Krajoznawcza Polski
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

---------------

Odznaka PTTK Geocaching Polska
Odznaki regionalne (krajoznawcze, wypisać niżej nazwy, każda odznaka w oddzielnej linii)



niewłaściwe skreślić

Liczba punktów zaliczona do klasyfikacji zespołowej:
Odznaka „Orli Lot”

--------------

Posiadane uprawnienia (wypisać niżej nazwy, każde uprawnienie w oddzielnej linii)

Suma punktów za odznaki
Jeżeli zabraknie linijek na wpisanie odznak,
uprawnień, należy dołożyć powyżej wersy. i uprawnienia:
..................................
(miejscowość, data)

............................................................
(podpis osoby poddającej ocenie uprawnienia i odznaki turystyczne PTTK)

