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Komunikat organizacyjny nr 3 

etapu wojewódzkiego 

XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 

Kwidzyn 23-24 kwietnia 2016 r. 

 

 

Turniej odbędzie się na zasadach ujętych w aktualnym Regulaminie Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i w stosownych załącznikach, dostępnych na stronie 

www.mlodziez.pttk.pl. Etap trzeci, wojewódzki organizuje w woj. pomorskim dla 3 typów szkół – 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku. 

 

I. Czas i miejsce: 

Turniej odbędzie się w dn. 23-24 kwietnia 2016 r. w Kwidzynie w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. 

Mickiewicza, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn. 

 

II. Organizatorzy, współorganizatorzy, partnerzy: 

 

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, 

- Oddział PTTK w Kwidzynie, 

- Urząd Miejski w Kwidzynie, 

- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, 

- Nadleśnictwo Kwidzyn, 

- Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 

- Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kwidzynie, 

- ZHP Hufiec Kwidzyn. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1) W eliminacjach wojewódzkich biorą udział 3-osobowe zespoły, reprezentujące 3 typy szkół, wyłonione 

w eliminacjach etapu drugiego, pod opieką nauczyciela bądź opiekuna, 

2) Szkoły, dla których nie przeprowadzono etapu drugiego, mogą zgłosić na eliminacje wojewódzkie 

najlepszy zespół wyłoniony w etapie pierwszym, 

3) Zgłoszenia zespołów nadsyłają szkoły lub organizatorzy etapu drugiego – wzór protokołu z eliminacji 

stanowi załącznik nr 3 lub 4 do regulaminu OMTTK PTTK, 

4) Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest opłacenie wpisowego w wysokości 38 zł od każdej osoby  

(3 uczniów + opiekun) na konto Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku: BGŻ O/Gdańsk  

nr 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880 z dopiskiem „Turniej 2016”, 

5) Zgłoszenia nadsyłają szkoły lub środowiska do dn. 18 kwietnia 2016 r. na adres: PTTK Oddział 

Regionalny ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, skr. poczt. 147 lub e-mailem: pttk.krowiabrama@op.pl, wzór 

meldunku – zgłoszenia („Karta zespołu”) stanowi załącznik nr 5 do regulaminu OMTTK PTTK, 

6) Uczniowie i ich opiekunowie, którzy są członkami PTTK z aktualnie opłaconą składką, są ubezpieczeni 

od NNW. Osoby niebędące członkami PTTK ubezpieczają się na czas trwania Turnieju we własnym 

zakresie, 

7) Eliminacje wyłaniają 3-osobowe zespoły w 3 typach szkół, które będą reprezentować woj. pomorskie w 

Finale Ogólnopolskim Turnieju w Rybniku w dn. 2-5 czerwca 2016 r. (woj. śląskie), 

8) Kontakt do organizatorów: pttk.krowiabrama@op.pl, Komendant Piotr Żywicki: piotr.z@poczta.pl. 

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/16-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk
mailto:pttk.krowiabrama@op.pl
mailto:pttk.krowiabrama@op.pl
mailto:piotr.z@poczta.pl
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IV. Konkurencje: 

1. Test: 

Test obejmuje: 

a) 50 pytań krajoznawczych: 

- 25 pytań z zakresu walorów krajoznawczych woj. pomorskiego, 

- 15 pytań z zakresu wiadomości krajoznawczych woj. śląskiego, 

- 10 pytań krajoznawczych z zakresu najważniejszych atrakcji Polski. 

b) 20 pytań turystycznych i 10 pytań topograficznych (wszystkie zamknięte), 

c) 10 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

d) 10 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpieczeństwo i samarytanka – mogą być pytania wielokrotnego wyboru dla gimnazjum 

i ponadgimnazjalnych. 

Źródła: 

- Barganowski A., Michalik H., Powiat kwidzyński. Przewodnik po Powiślu, Kwidzyn 2007, 

- Łęcki W., Kanon krajoznawczy Polski, Warszawa 2005 lub http://kanon.pttk.pl/, 

- „Poznaj Swój Kraj” 2015, 

- Lodzińska E. et al., Województwo pomorskie, seria „Polska niezwykła”, Warszawa 2008, 

- Lodzińska E. et. al., Województwo śląskie i opolskie, seria „Polska niezwykła”, Warszawa 2009, 

- Skurzyński P., Pomorze, Warszawa 2007, 

- Markin J., Gdańsk oraz Gdynia i Sopot, Bielsko-Biała 2002, 

- Miszta A., Śląskie – przewodnik pozytywny, Katowice 2009, 

- http://www.pttk.pl/ oraz http://www.mlodziez.pttk.pl/, 

- Dymarski J., ABC imprez na orientację, Warszawa 2000, 

- „Kodeks drogowy” http://kodeks-drogowy.org/, 

- Wytyczne resuscytacji 2010 ERC, Kraków 2010, 

- http://www.prc.krakow.pl/. 

 

2. Turystyczne ABC – jest to konkurencja zespołowa składająca się z 4 następujących konkursów: 

a) rozpoznawanie obiektów turystyczno-krajoznawczych woj. śląskiego oraz obiektów z Listy Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce, 

b) gra azymutowa, 

c) rozpoznawanie odznak PTTK – odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych woj. pomorskiego, 

d) terenowy tor przeszkód. 

 

3. Turystyczny rower – zasady i punktacja zgodnie z obowiązującym regulaminem OMTTK (załącznik nr 2 

do regulaminu OMTTK PTTK). Zgodnie z aktualnym regulaminem wybrano następujące przeszkody: 

slalom, ósemkę, jazdę na wprost, rzut piłką do celu, równoważnię, korytarz, garaż i rynnę. 

 

4. Ocena zdobytych odznak PTTK – zasady i punktacja zgodnie z obowiązującym regulaminem OMTTK 

(załącznik nr 1 do regulaminu OMTTK PTTK, § 12). Uczestnicy konkursu (także biorący udział w 

klasyfikacji indywidualnej) przedstawiają książeczki i legitymacje potwierdzające zdobycie danych odznak 

i uprawnień. Należy je dostarczyć w dniu otwarcia eliminacji Turnieju wraz z wykazem uprawnień i odznak 

turystycznych PTTK (wzór określa załącznik nr 6 do regulaminu OMTTK PTTK). 

 

5 Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy) – zasady i 

punktacja są zgodne z obowiązującym regulaminem OMTTK (załącznik nr 1 do regulaminu OMTTK PTTK, 

§ 12). 

 

6. Turystyczny marsz na orientację – zasady i punktacja zgodnie z obowiązującym regulaminem OMTTK 

(załącznik nr 1 do regulaminu OMTTK PTTK, § 12). 

 

V. Karta zespołu: 

http://kanon.pttk.pl/
http://www.pttk.pl/
http://www.mlodziez.pttk.pl/
http://kodeks-drogowy.org/
http://www.prc.krakow.pl/
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W dniu rozpoczęcia etapu trzeciego każdy zespół jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej, w wersji 

elektronicznej i papierowej „Karty zespołu” (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu 

OMTTK PTTK). Zgromadzone w ten sposób materiały służą do opracowania corocznej kroniki OMTTK 

PTTK. Uczestnicy i opiekun zespołu mają świadomość, że zdjęcia i opisy mogą zostać użyte w celach 

promocyjnych, jak również zamieszczone w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora 

eliminacji OMTTK PTTK lub instytucji współpracujących. Brak karty zespołu na etapie wojewódzkim 

(trzecim) skutkuje przyznaniem zespołowi 20 punktów karnych odejmowanych od ogólnego, końcowego 

wyniku punktowego zespołu w danym etapie eliminacji Turnieju. 

 

VI. Świadczenia: 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowo-promocyjne, znaczek 

okolicznościowy, nocleg turystyczny w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Kwidzynie, ul. 

Warszawska 13, wyżywienie – obiad i kolację w dn. 23.04.2016 r. oraz śniadanie w dn. 24.04.2016 r., 

dyplomy dla wszystkich startujących drużyn, nagrody dla zwycięskich drużyn, zwiedzanie Kwidzyna i inne 

atrakcje. 

VII. Dojazd do Kwidzyna w dn. 23.04.2016 r.: 

PKP Gdynia Główna 7.20 (EIC) – Gdańsk Główny 7.43 (EIC) – Malbork 8.15 (EIC), przesiadka Malbork 

8.26 (REGIO) – Kwidzyn 9.05 

VIII. Program: 

23 kwietnia 2016 r. sobota 

- godz. 9.00-9.45 – przyjmowanie drużyn: zakwaterowanie w Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie, ul. 

Warszawska 13 (prosimy pamiętać o śpiworach, karimatach, latarkach i obuwiu zamiennym). Drużyny 

składają do oceny: karty zespołu oraz karty oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK 

- godz. 9.45 – uroczyste otwarcie turnieju 

- godz.10.00 – konkurencje: turystyczny marsz na orientację i turystyczny rower (rotacyjnie), dla opiekunów 

„niespodzianka” 

- godz.13.00-14.00 – obiad 

- godz.14.00-18.00 – konkurencje cd.: test wiedzy, turystyczny rower cd., samarytanka, turystyczne ABC 

- godz.18.00-19.00 – kolacja 

- godz.19.30 – gra miejska dla wszystkich uczestników turnieju (z opiekunami) 

24 kwietnia 2016 r. niedziela 

- godz. 8.00 – śniadanie 

- godz. 9.00 – wspólne zwiedzanie Muzeum w Kwidzynie i miasta 

- godz. 12.00-13.00 – uroczyste zakończenie turnieju, wręczenie nagród i dyplomów 

Komendant Turnieju 

Piotr  Żywicki 

Gdańsk, 12 kwietnia 2016 r. 


