REGULAMIN
Przyznawania tytułu
„Najaktywniejszy Turysta Roku …”
1. Organizatorem Konkursu jest Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku.
2. Celu Konkursu:
1) zachęcenie członków do aktywnego udziału w działalności turystyczno – krajoznawczej
Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku i innych oddziałów PTTK;
2) promocja turystyki pieszej, górskiej, narciarskiej, kolarskiej, kajakowej i krajoznawstwa
wśród członków Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku;
3) popularyzacja zdobywania odznak i uprawnień PTTK;
4) popularyzacja imprez turystycznych organizowanych przez PTTK;
5) inspirowanie do aktywności fizycznej.
3. Współzawodnictwem objęci są wszyscy członkowie Oddziału PTTK
Wschodnich w Prudniku z opłaconymi składkami na dany rok.

Sudetów

4. Zdobywca tytułu „Najaktywniejszego Turysty Roku …” otrzymuje dyplom i statuetkę.
5. Rywalizacja o tytuł „Najaktywniejszego Turysty Roku …” trwa w okresie od 1 stycznia
do 20 grudnia danego roku i za działalność z tego okresu przyznawane są punkty.
6. Do dnia 22 grudnia danego roku należy złożyć wniosek stanowiący załącznik
do regulaminu
o przyznanie tytułu „Najaktywniejszego Turysty Roku …” wraz
z potwierdzeniami z odbytych imprez, zdobytych uprawnień i odznak PTTK (wpisać
do wniosku nr weryfikacji i datę przyznania).
7. Podsumowanie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie dyplomu i statuetki
„Najaktywniejszego Turysty Roku …” nastąpi podczas spotkania noworocznego w styczniu
kolejnego roku.
8. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów, według
ustalonej przez organizatora Konkursu punktacji.
9. Podstawą oceny współzawodnictwa będzie następująca punktacja:
1) za udział w imprezie turystycznej (rajd, zlot, złaz, wycieczka, konkurs krajoznawczy)
za każdy dzień - 10 pkt.,
- za udział w imprezach imprezie o innym charakterze (np. spotkania turystyczne w POK,
ognisko klubowe, oddziałowe) - 5 pkt.
2) za organizację i pomoc w przeprowadzeniu imprezy turystycznej – 15 pkt.

3) za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą i turystyki kwalifikowanej PTTK w okresie
sprawozdawczym:
a) w stopniu popularnym
10 pkt.
b) w stopniu brązowym
15 pkt.
c) w stopniu srebrnym
20 pkt.
d) w stopniu złotym
25 pkt.
e) w stopniu dużym brązowym
30 pkt.
f) w stopniu dużym srebrnym
40 pkt.
g) w stopniu dużym złotym
50 pkt.
h) inne odznaki PTTK
10 pkt.
4) za uzyskanie uprawnień:
a) organizatora turystyki,
b) przodownika, instruktora, znakarza,
c) przewodnika,
d) za rozszerzenie uprawnień PTTK
e) inne uprawnienia PTTK

15 pkt.
40 pkt.
50 pkt.
25 pkt.
15 pkt.

5) za opis imprezy turystycznej (artykuł do prasy) – 10 pkt.
10. Interpretacja Regulaminu należy do Komisji powołanej do spraw przyznawania tytułu
„Najaktywniejszego Turysty Roku …” przez Zarząd Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich
w Prudniku.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK
w Prudniku.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 18/2018 Zarządu Oddziału PTTK
Sudetów Wschodnich w Prudniku na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018r.

Regulamin został opracowany przez kol. Elżbietę Zagłobę – Zygler i kol. Franciszka Dendewicza

Załącznik
do Regulaminu przyznawania tytułu
„Najaktywniejszy Turysta Roku …”

Wniosek
o przyznanie tytułu
„Najaktywniejszy Turysta Roku …”
1. Imię i nazwisko ..........................................................................
2. Działania podlegające ocenie:
1) za udział w imprezie turystycznej (rajd, zlot, złaz, wycieczka, konkurs krajoznawczy):
l.p. Nazwa imprezy i termin
Ilość dni imprezy
Liczba punktów

Razem
2) za organizację i pomoc w przeprowadzeniu imprezy turystycznej:
l.p. Nazwa imprezy i termin

Liczba punktów

Razem
3) za zdobyte odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej PTTK w okresie
sprawozdawczym:
l.p.
Nazwa odznaki
Stopień
Nr
Data
Liczba
weryfikacyjny weryfikacji
punktów

Razem
4) za uzyskanie uprawnień:
l.p.
Nazwa uprawnień

Nr weryfikacyjny

Data
weryfikacji

Liczba
punktów

Razem

5) za opis imprezy turystycznej (artykuł do prasy):
l.p.
Tytuł artykułu
Nazwa czasopisma,
nr data wydania

Liczba punktów

Razem

……………………………………
data złożenia wniosku

KOMISJA

………………………………
podpis wnioskodawcy

DO SPRAW PRZYZNAWANIA TYTUŁU „NAJAKTYWNIEJSZY

TURYSTA ROKU …… „ ODDZIAŁU PTTK SUDETY WSCHODNIE W PRUDNIKU
na posiedzeniu w dniu ................................... 20........ r. postanowiła:
przyznać
nie przyznawać

TYTUŁ „NAJAKTYWNIEJSZY RURYSTA ROKU ….”

(podpisy członków Komisji)

.....................................
Sekretarz

…………………………………...
Przewodniczący Komisji

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

