
 

 

REGULAMIN 
Eliminacji Międzypowiatowych 

XXXXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego  

 

 
I. Uwagi wstępne 
Niniejszy regulamin zawiera ustalenia obowiązujące na terenie powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra oraz 
stanowi załącznik do obowiązującego Regulaminu OMTT-K (do wglądu w Z.O. PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej 
Górze, ul. 1 Maja 86 lub na stronie www.pttk-jg.pl ). 
 
II. Organizator 
1. PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500  Jelenia Góra ul. 1 Maja 86, tel. 075/7525851, 
     tal./fax. 075/7523627, e-mail:pttk@pttk-jg.pl   
2. Współorganizator: Burmistrz Miasta Kowary i Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach  
3. Turniej dofinansowany przez: Powiat Jeleniogórskie, Miasto Jelenia Góra, Miasto Kowary, Wydawnictwo Plan   

       
III. Etap międzypowiatowy 
1. Eliminacje Międzypowiatowe odbędą się 06.04.2013 r. (sobota) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Kowarach ul. Staszica 16.   
2. W eliminacjach wezmą udział najlepsze trzyosobowe drużyny z eliminacji szkolnych w trzech pionach: szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-gimnazjalne. Każdy podmiot (szkoła, koło, klub) może zgłosić do dwóch drużyn 
w każdym pionie. Podstawą przyjęcia do eliminacji jest „Protokół z etapu szkolnego” (wzór w załączeniu). 
3. Eliminacje szkolne - szkoły przeprowadzają we własnym zakresie. 
4. W ramach etapu międzypowiatowego przeprowadzone zostaną następujące konkurencje regulaminowe: 

4.1. Test krajoznawczy - 50 pytań, w tym ok. 50% o rejonie eliminacji (Sudety Zachodnie), 40% o 
województwie i 10% o kraju, 
4.2. Test wiedzy turystycznej, topograficznej - 25 pytań, w tym 5 z historii, tradycji i zadań PTTK, 5 z zasad 
uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak oraz 15 pytań z topografii, 
4.3. Test z samarytanki – 10 pytań z bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania oraz ogólnych zasad 
udzielania pierwszej pomocy. 

5. Poprawne zaliczenie pytania polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi z czterech proponowanych. Wszystkie 
testy mają charakter indywidualny. Ogólny czas na rozwiązanie testów wynosi 100 min. Na wynik drużyny składa się 
suma punktów uzyskanych przez wszystkich jej członków. 
 
IV. Uwagi organizacyjne: 
1. Protokoły z etapu szkolnego będą przyjmowane do 18.03.2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora, pocztą 
na jego adres lub e-mailem (skan protokołu).  
2. Drużyny bez pełnoletniego opiekuna nie będą dopuszczone do eliminacji. 
3. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.  
4. Szczegółowe informacje o Eliminacjach Międzypowiatowych rozesłane zostaną jedynie do zgłoszonych w terminie 
jednostek. 
5. Uczestnicy podczas turnieju otrzymają posiłek, a zwycięskie zespoły nagrody i dyplomy.  
6. Zwycięskie drużyny uzyskają prawo startu w Eliminacjach Wojewódzkich.  
 
 
 
        Kierownik Turnieju - Andrzej Mateusiak  
 



 
 
 
 
 
…………………………………………………….    …………………………………………… 
  pieczęć/nazwa       (miejscowość, data)                                                                                 
jednostki - organizatora eliminacji (szkoły, klubu)    

      
 

Protokół  
z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego, klubowego, środowiskowego)  

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. 
 
1. Pion szkół*:      podstawowe  gimnazja ponadgimnazjalne (*odpowiednie podkreślić)    

2. W eliminacjach brało udział ............ osób, w tym ...........   członków PTTK. 

3. Zestaw pytań teoretycznych obejmował  ..........pytań  z zagadnień:  

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

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

4. Wybraliśmy następujące zadania praktyczne : 

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

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

5. W Eliminacjach Międzypowiatowych weźmie udział reprezentacja w składzie : 

       

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Adres zamieszkania 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

 
Opiekunem zespołu będzie:  
 
..................................................................................................................................... 
 
tel.  służbowy: ............................. tel. kom. ............................., email: ………………………………. 
 

 
 

………………………………………………………………………… 
podpis osoby kierującej zespołem  

przeprowadzającym eliminacje 
 

 
Uwaga: wypełniony, ostemplowany i podpisany protokół należy dostarczyć do biura PTTK  
do dnia 18 marca 2013 r. do godz. 15.00. lub nadesłać skan protokołu na adres e-mailowy: pttk@pttk-jg.pl  
 
 


