
Regulamin Powiatowego Konkursu Krajoznawczo - Turystycznego
„Nasze Beskidy”

I. Założenia ogólne

1. Powiatowy  Konkurs  Krajoznawczo  -  Turystyczny  „Nasze  Beskidy”  (zwany  dalej
konkursem)  jest  inicjatywą  z  zakresu  edukacji  krajoznawczo-turystycznej,  kierowaną  do
dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Konkurs zaplanowany jest jako impreza cykliczna.
3. Organizatorem  konkursu  jest  Odział  PTTK  Ziemi  Pszczyńskiej  i  Koło  Przewodników

Beskidzkich i Terenowych im. Haliny i Witolda Jakubowskich przy Oddziale PTTK Ziemi
Pszczyńskiej. 

4. Konkurs honorowym patronatem objął Burmistrz Pszczyny, Pan Dariusz Skrobol.
5. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i

ponadgimnazjalnych. 
6. Informacje  związane  z  konkursem będą publikowane  na  stronie  internetowej  www.pttk-

pszczyna.slask.pl

II. Cel konkursu

1. Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania wiadomości na
temat Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego.

2. Propagowanie  wiedzy  związanej  z  uprawianiem  kwalifikowanej  turystyki  górskiej
związanej z bezpieczeństwem i kulturą.

III. Zasady zgłaszania uczestników

1. Uczestników konkursu mogą zgłaszać:
- szkoły,
- kluby i stowarzyszenia.

2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych: 
- klasy IV – VI szkoły podstawowej,
- klasa VII szkoły podstawowj i klasy II i III gimnazjów 
- szkoły ponadgimnazjalne. 

3. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie.
4. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby. Stowarzyszenia i kluby obejmujące

swoją działalnością młodzież w różnym wieku, mogę zgłosić 3 osoby w każdej kategorii
wiekowej.

5. Zgłoszenia  należy  dokonać  drogą  elektroniczną  na  adres  biuro@pttk-pszczyna.slask.pl
podając  imię  i  nazwisko  uczestnika,  datę  urodzenia  i  jednostkę  zgłaszającą  oraz  osobę
odpowiedzialną za zgłoszenie wraz z numerem telefonu.

6. Zgłoszenia należy dokonać do 18 maja 2018 roku 



IV. Przebieg i tematyka konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 25 maja 2018 roku o godzinie 16.00 w Hotelu PTTK w
Pszczynie, ul. Bogedaina 16.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej.
3. Uczestnicy odpowiadają na pytania indywidualnie.
4. Pytania konkursowe będą podzielone na dwie części.
5. Pierwsza  część  dotyczyć  będzie  wiedzy  potrzebnej  do  bezpiecznego  uprawiania

kwalifikowanej turystyki górskiej a w szczególności:
– zasad bezpieczeństwa zapobiegających wypadkom w górach,
– zasad zachowania w razie wypadku w górach,
– podstawowych wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy,
– wyposażenia apteczki turysty.

6. Druga część dotyczyć będzie jednego zagadnienia krajoznawczego związanego z obszarem,
którego  dotyczy  konkurs.  W  bieżącym  roku,  ze  względu  na  100  rocznicę  odzyskania
niepodległości przez Polskę, część krajoznawcza konkursu poświęcona będzie wydarzeniom
związanych z tym faktem mającym miejsce na na obszarze, którego dotyczy konkurs a w
szczególności:
– kształtowania się granicy między Polską i Czechosłowacją na Olzie,
– kształtowania się granicy między Polską i Czechosłowacją na terenie Orawy,
– sytuacji politycznej na terenie Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego bezpośrednio

po zakończeniu I wojny światowej.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

V. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestnika i opiekuna 

(imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach konkursu oraz oficjalnych 
informacjach konkursowych. 

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi konkursu.
3. W razie wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem należy skontaktować się ze 

Zbigniewem Klocem, telefon 506 078 095.


