REGULAMIN
XLVII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO
ELIMINACJE POWIATOWE
SKIERNIEWICE 13 kwietnia 2019r.
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
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.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Turniej przeznaczony jest dla młodzieży trzech poziomów edukacyjnych: klasy IV-VIII Szkół
Podstawowych, klasy III gimnazjalne w Szkołach Podstawowych oraz Szkoły Średnie. Wiek
startującego
uczestnika,
nie
może
być
wyższy
niż
21
lat.
Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest zróżnicowany
i dostosowany do typu szkoły.
II. CELE TURNIEJU
Eliminacje powiatowe mają na celu wyłonienie 3-osobowych zespołów składających się
z najlepszych uczestników, którzy będą reprezentować powiat skierniewicki na etapie
wojewódzkim
- popularyzację turystyki i krajoznawstwa jako formy aktywnego wypoczynku po nauce,
- popularyzację imprez na orientację,
- rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej młodzieży,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego uprawniania turystyki kwalifikowanej i propagowanie
zdobywania odznak PTTK,
- integrację zespołów uczniowskich i opiekunów SKKT-PTTK z terenu powiatu skierniewickiego,
- promocję miasta i gminy Skierniewice oraz Powiatu Skierniewickiego.

III. TERMIN I MIEJSCE ELIMINACJI POWIATOWYCH TURNIEJU
Eliminacje powiatowe XLVII OMTTK odbędą się w dniu 13 kwietnia 2019 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 im. T.Kościuszki w Skierniewicach.
Adres: ul. 1Maja 15 96-100 Skierniewice.
IV. ORGANIZATOR
Turniej organizowany jest przez Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach przy
współpracy z ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Dyrekcją
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.
V. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Sędzia Główny – Tomasz Chadamik
Sekretariat – Emilia Stencel
Komitet organizacyjny (sędziowie poszczególnych konkurencji)

www.omttk.szaniec.pttk.pl

VI. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
W eliminacjach powiatowych turnieju uczestniczą jedna lub dwie 3-osobowe drużyny z każdej
szkoły, oddzielnie w kategorii:
• szkół podstawowych (klasy IV – VIII)
• szkół podstawowych (klasy III gimnazjalne)
• szkół średnich

będące zwycięzcami eliminacji szkolnych organizowanych przez szkoły powiatu skierniewickiego.
Zgłoszenia należy składać do Oddziału PTTK „Szaniec" w Skierniewicach nie później niż do dnia 8
kwietnia 2019 roku (wstępne zgłoszenie może być dokonane drogą elektroniczną). Zgłoszenia
muszą zawierać pełną nazwę szkoły i jej adres (pieczątka szkoły w nagłówku zgłoszenia), imiona i
nazwiska członków drużyn i ich opiekuna.
Protokół z przeprowadzonych eliminacji szkolnych w wersji papierowej należy dostarczyć do
Organizatora Turnieju nie później niż w dniu rozpoczęcia Eliminacji Powiatowych.
VII. KONKURENCJE TURNIEJOWE
1. Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy.
2. Turystyczne ABC
- rozpoznawanie roślin,
- atrakcje turystyczne regionu i kraju,
- pakowanie plecaka turystycznego,
- inne przygotowane przez organizatorów propozycje związane z uprawianiem różnych
dyscyplin turystyki.
3. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy)
4. Turystyczny rower (rowerowy tor przeszkód)
Zasady rywalizacji w poszczególnych konkursach reguluje regulamin OMTTK wraz
z załącznikami! (dostępny na stronie www.omttk.szaniec.pttk.pl).
Podstawowa Literatur do Testu wiedzy:
Zagadnienia krajoznawcze:
 „Spacerkiem po Skierniewicach” – Andrzej Krysiak
 „Jabłcuś na tropie” do pobrania w pdf na stronie http://www.skierniewice.eu/urzadmiata/kultura-sport-promocja/przez-miasto-jablcusiowym-szlakiem/
 Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego – Wyd. PTTK „Kraj” 2011
/do pobrania ze strony www.pttk.pl/
Zagadnienia turystyczne:
 Wybieram Wędrowanie – Poradnik młodego turysty – Wyd. PTTK „Kraj” 2011
/do pobrania ze strony www.pttk.pl/
VIII. RAMOWY PROGRAM ELIMINACJI

13 kwietnia 2019 roku (sobota)
9.00 – 9.45
Przyjmowanie uczestników turnieju
10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie Turnieju
10.15 – 11.15 – Test wiedzy
11.30 – 13.00 Konkurencje praktyczne cz.I

www.omttk.szaniec.pttk.pl

13.00 – 13.30 – obiad
13.45 – 15.00 – Konkurencje praktyczne cz.II
15.00 – 15.30 - prelekcja na temat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
15.45 – podsumowanie, wręczenie dyplomów i nagród
Szczegółowy program Turnieju i wszystkie dane dotyczące przeprowadzanych konkurencji
uczestnicy i opiekunowie otrzymają w dniu przyjazdu .
IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
Nagrody i świadczenia:
• prawo startu zwycięzców w etapie wojewódzkim XLVII OMTTK,
• dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju i Opiekunów drużyn
• nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn,
• gadżety turniejowe
• wyżywienie (obiad oraz kawa, herbata, słodki poczęstunek)
• ubezpieczenie uczestników Turnieju

X. OŚWIADCZENIE
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.
Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji zespołu,
w dniu rozpoczęcia danych eliminacji Turnieju (załącznik).
XI. OPŁATY
Koszt pobytu drużyn na Turnieju pokrywają szkoły – opłata wynosi 20zł od 1 osoby.
Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłaty. Wpisowe będzie pobierane na miejscu Turnieju
w czasie rejestracji drużyn. Istnieje możliwość przesłania pieniędzy przelewem na konto Oddziału
PTTK „Szaniec” w Skierniewicach – Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr rachunku:
77124033211111001021967835 z dopiskiem: na cel społecznie użyteczny – XLVII OMTTK
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• uczestnicy powinni posiadać ze sobą: apteczkę z pełnym wyposażeniem, , przybory do pisania

(długopis, ołówek, linijkę, gumkę do ścierania), odpowiedni, wygodny strój (obuwie sportowe),
dojazd do miejsca odbywania się Turnieju we własnym zakresie.
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu OMTTK PTTK, Regulaminu

Eliminacji Powiatowych XLVII OMTTK oraz ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych postanowień może spowodować dyskwalifikację całej
drużyny – szczegóły - §19 Regulaminu OMTTK. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa
w pełnym programie eliminacji tj. programie przygotowanym przez organizatora, w przeciwnym
razie muszą pozostać pod opieką swojego opiekuna.
• Eliminacje Powiatowe przeprowadzone zostaną w oparciu o Regulamin zatwierdzony uchwałą

Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 33/XVIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, wchodzi on
w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015.Tekst Regulaminu
dostępny na stronie www.omttk.szaniec.pttk.pl

www.omttk.szaniec.pttk.pl

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Sędziego Głównego.

www.omttk.szaniec.pttk.pl

