
 
KONKURS  

NA „NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO  
KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE” 

w roku szkolnym 2017/2018 
       
 
REGULAMIN  
 
ORGANIZATORZY:  
 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 
 Pracownia Turystyczno – Ekologiczna Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum 

Edukacji w Szczecinie 
 

MIEJSCE KONKURSU, TERMINY, ADRESACI: 

 

1. Każda edycja konkursu trwa od 01 września do 31 sierpnia roku następnego. 

2. Ostateczny termin składania sprawozdań za rok 2017/2018 upływa w dniu  

1 października 2018 roku. 

3. Udział w konkursie mogą brać uczniowie z placówek oświatowych Gminy Miasto 

Szczecin zgłoszonych do Pracowni Turystyczno – Ekologicznej Kół SKKT pod opieką 

nauczycieli w następujących kategoriach: 

- szkoły podstawowe, 

- szkoły ponadpodstawowe, 

- placówki szkolno-wychowawcze. 

4. Sprawozdania należy składać Pałacu Młodzieży PCE w opisanej kopercie:        

 

Pałac Młodzieży - PCE 

al. Piastów 7 

70-327 Szczecin 

Pracownia Turystyczno - Ekologiczna 

 

- w sekretariacie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 18.00,  

w piątki w godz. 9.00 – 17.00 lub w Pracowni Turystyczno – Ekologicznej. 

5. Do sprawozdania  należy dołączyć wypełnione i podpisane przez opiekuna oraz 

dyrektora placówki zestawienie zbiorcze,  załącznik nr 1. 

 

CELE KONKURSU: 

 

Celem konkursu jest rozbudzanie potrzeb poznawczych i rozwój aktywności ruchowej 

dzieci i młodzieży poprzez turystykę, popularyzacja turystyki pieszej i kwalifikowanej 

oraz krajoznawstwa jako elementu wychowania i profilaktyki. Pokazanie piękna kraju 

ojczystego, zachęcanie uczniów do poznawania zabytków architektury, przyrody, 

ochrony środowiska i krajobrazu Szczecina i jego okolic oraz województwa 

zachodniopomorskiego i kraju, zdobywanie w czasie imprez i wędrówek odznak 

krajoznawczych i turystycznych. 

 

 



 

ZASADY UCZESTNICTWA – punktacja: 

 

1. Udział w imprezie turystycznej: 

a) z wpisowym i bez za każdego uczestnika – 10 pkt 

     (za wyjątkiem szkoły organizującej imprezę), 

b) Leśnej Sobocie – 15 pkt  -  za każdego członka SKKT (ucznia) 

2. Zorganizowanie przez Koło lub Szkołę imprezy ogólnodostępnej umieszczonej  

     w Kalendarzu Imprez, niezależnie od ilości uczestników tej Szkoły – 200 pkt 

3. Prowadzenie: 

a) kroniki pisanej (ręcznie) – 200 pkt 

b) osobnej strony internetowej SKKT – 100 pkt 

c) link do strony szkoły, zakładka SKKT – 50 pkt 

4. Organizacja wydarzenia krajoznawczo – turystycznego (wycieczka) bez względu 

na ilość uczestników koła SKKT: 

a) Wyjście do muzeum, zajęcia w Centrum Edukacji Turystycznej „Zdroje”, w 

Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim” – 50 pkt 

b) organizowana przez opiekuna SKKT – zasięg wojewódzki – 100 pkt 

c) organizowana przez opiekuna SKKT – zasięg ogólnopolski  – 200 pkt 

 5.  Zdobycie odznaki turystycznej lub krajoznawczej i zweryfikowanej w okresie    

regulaminowym: 

a) za każdą odznakę turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, TOK, KOT itp.) 

– w stopniu popularnym – 10 pkt 

– w stopniu brązowym – 15 pkt 

– w stopniu srebrnym – 20 pkt 

– w stopniu złotym – 30 pkt 

       b) za odznakę „Siedmiomilowe buty” 

– w stopniu srebrnym – 10 pkt 

– w stopniu złotym – 15 pkt 

       c)  za każdą odznakę krajoznawczą PTTK np. „Znam Szczecin”, „Turysta Przyrodnik”  

  i  odznaki regionalne) 

– w stopniu popularnym – 10 pkt 

– w stopniu brązowym – 15 pkt 

– w stopniu srebrnym – 20 pkt 

– w stopniu złotym – 30 pkt 

        d) za każdą Regionalna Odznakę Krajoznawczą 

– w stopniu brązowym – 10 pkt 

– w stopniu srebrnym – 20 pkt 

        e) za każdą Odznakę Krajoznawczą Polski bez względu na stopień – 30 pkt 

 

UWAGA! W przypadku regionalnej odznaki zdobytej poza Szczecinem, każdorazowo 

należy przedłożyć zweryfikowaną książeczkę imienną i regulamin danej odznaki. 

 

6. Udział SKKT lub Szkoły w eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno – Krajoznawczego (bez względu na liczbę zespołów z danej szkoły), pod 

warunkiem zaliczenia całości eliminacji. 

 



– miejskich – 100 pkt 

– wojewódzkich – 150 pkt 

– ogólnopolskich – 250 pkt 

7.  Każdorazowy udział członka SKKT w pracach organizacyjnych (przygotowanie 

mety, prowadzenie konkursów, wydawanie posiłków, likwidacja mety) w imprezach 

organizowanych przez Pałac Młodzieży  - 10 pkt 

8.  Za każdego Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kwalifikowanej PTTK – 30 pkt 

9.  Za każdego wyszkolonego Młodzieżowego Organizatora Turystyki – 30 pkt – PKT  

 

 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 
Prace będą oceniane w 3 kategoriach szkół i placówek oświatowych: 
- szkoły podstawowe, 
- szkoły ponadpodstawowe, 
- placówki szkolno-wychowawcze. 
 
OCENA: 
 
Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z osób związanych ze szczecińską 
turystyką. 
  
NAGRODY: 
 
Podczas podsumowania Konkursu zwycięzcom oraz wyróżnionym zostaną wręczone 

statuetki,  dyplomy, nagrody.   

 
UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Opiekunowie szkolnych grup mogą prowadzić „dzienniczek”, w którym organizatorzy 

imprez będą każdorazowo potwierdzać udział. 
2. Materiały przedłożone przez opiekuna do oceny Organizatorom Konkursu powinny 

zawierać: 
- nazwę szkoły, 
- imię i nazwisko opiekuna, 
- kronikę lub adresy internetowe stron – jeśli są prowadzone, 
- nazwy imprez, 
- wykaz uczestników imprez, 
- imienny wykaz zdobytych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych 

potwierdzony przez Oddział PTTK, w którym dokonano weryfikacji 
3. Komisja Konkursowa dokonuje obliczenia punktów na podstawie: 

- potwierdzeń udziału w imprezie turystycznej, 
- potwierdzonego wykazu odznak turystycznych i krajoznawczych, 
- materiałów przedłożonych przez opiekunów – kroniki, adresów stron SKKT, 
- potwierdzeń organizacji imprez (UM, ROS, PTSM) 
- dokumentacji SKKT 

4. Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie statuetek, dyplomów, nagród  
i wyróżnień odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora Konkursu. 
Wręczenie nagród za rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w listopadzie 2018 w auli 
Pałacu Młodzieży PCE (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 
organizatora). 
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5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

6. Powyższy regulamin obowiązuje na rok szkolny 2017/2018. 
7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia 

przesyłek i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie 
zgłoszeń związanych z konkursem. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie.  
O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego 
tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

…………………….......... 
Nazwa SKKT/Szkoła 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO EDYCJI KONKURSU 
„Na Najaktywniejsze SKKT w roku szkolnym 2017/21018” 

(należy dołączyć do sprawozdania końcowego) 
 
Lp. Wyszczególnienie 

1.  Uczestnicy w imprezach turystycznych (za każdego uczestnika – 10 pkt.) 
2.  Uczestnicy Leśnej Soboty (za każdego uczestnika – 15 pkt.) 
3.  Imprezy ogólnodostępne organizowane przez szkołę i wpisane do kalendarza imprez 

UM, PTTK, PTSM – 200 pkt, za każdą imprezę 
4.  Inna forma działalności koła i formy dokumentacji tej działalności  

Kronika SKKT pisana ręcznie – 200 pkt. 
Strona internetowa SKKT – 100 pkt. 
Link do strony szkoły, zakładka SKKT – 50 pkt 

5.  Wydarzenie krajoznawczo-turystyczne (wycieczka) 
Wyjście do muzeum, zajęcia w Centrum Edukacji Turystycznej „Zdroje”,  
w Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim” – 50 pkt 
organizowana przez opiekuna SKKT – zasięg wojewódzki – 100 pkt. 
organizowana przez opiekuna SKKT – zasięg ogólnopolski – 200 pkt. 

6.  Odznaki turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, TOK, KOT itp.) 
w stopniu popularnym – 10 pkt 
w stopniu brązowym – 15 pkt. 
w stopniu srebrnym – 20 pkt. 
w stopniu złotym – 30 pkt 

7.  Odznaka „Siedmiomilowe buty”  
w stopniu srebrnym – 10 pkt 
w stopniu złotym – 15 pkt. 

8.  Odznaki krajoznawcze  
( np. „Znam Szczecin”, „Turysta Przyrodnik” i odznaki regionalne) 
w stopniu popularnym – 10 pkt 
w stopniu brązowym – 15 pkt 
w stopniu srebrnym – 20 pkt 
w stopniu złotym – 30 pkt 

9.  Regionalna Odznaka Krajoznawcza 
w stopniu brązowym – 10 pkt 
w stopniu srebrnym – 20 pkt. 

10.  Odznaka Krajoznawcza Polski 
bez względu na stopień – 30 pkt 

11.  Udział w eliminacjach OMTTK 
(bez względu na ilość drużyn, zaliczenie całości eliminacji) 
miejskich – 100 pkt. 

wojewódzkich – 150 pkt. 

ogólnopolskich – 250 pkt. 

12.  Udział w pracach organizacyjnych imprez Pałacu Młodzieży PCE 
(za każdorazowy udział członka SKKT – 10 pkt) 

13.  Za Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kwalifikowanej PTTK  
(za każdą osobę – 30 pkt) 

14.  Za wyszkolenie Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK  
(za każdą osobę – 30 pkt) 

RAZEM   pkt   
 
 
 
Podpis opiekuna SKKT                                                                Podpis dyrektora 


