47. OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
ELIMINACJE SZKOLNE
Gryfiński Dom Kultury oraz Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie zwraca się
z prośbą o przeprowadzenie eliminacji szkolnych 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego w celu wyłonienia 2 zespołów 3-osobowych, które będą
reprezentować szkołę, klub na eliminacjach powiatowych w Gryfinie 9 marca 2019 r.
Eliminacje należy przeprowadzić do 15 stycznia 2019 r., a po ich zakończeniu przesłać
do Gryfińskiego Domu Kultury w terminie do 31 stycznia 2019 r. zgłoszenia zespołów do
eliminacji powiatowych ( załącznik).
Regulamin
OMTTK
znajduje
się
na
stronie:
www.pttk.szczecin.pl.
Pytania powinny dotyczyć powiatu gryfińskiego, literatura krajoznawcza dowolna.

ELIMINACJE POWIATOWE
9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich
przy ul. Iwaszkiewicza 70 (dawne Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich) odbędą się
eliminacje powiatowe 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego.
REGULAMIN
Celem turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości
i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku,
propagowanie kultury wycieczkowania i rozwijanie sprawności fizycznej.
Organizatorami turnieju są: Gryfiński Dom Kultury oraz Pracownia Regionalna PTTK
w Szczecinie.
Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadpodstawowe.
W ramach turnieju odbędą się następujące konkurencje:
1. Test (pisemny):

krajoznawczy – wiadomości o powiecie gryfińskim, województwie zachodniopomorskim ;
atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, Polska. Zakres wiadomości dostępny
będzie i aktualizowany na stronie www.pttk.szczecin.pl w zakładce KONKURSY –
OMTTK/ZAKRES MATERIAŁU;

wiedzy turystycznej i topograficznej (zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej
i zdobywania odznak PTTK, zadania z zakresu topografii, opis znaków topograficznych);

przepisy ruchu drogowego (dotyczące pieszego i rowerzysty);

pierwsza pomoc (ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy);

rozpoznawanie liści.

2. Turystyczny marsz na orientację – wymagany co najmniej 1 kompas na zespół.
W turnieju biorą udział zespoły 3-osobowe (2 zespoły ze szkoły, klubu).
Test pisemny pisany jest indywidualnie, a w marszu na orientację startuje cały zespół.
Zwycięskie drużyny wezmą udział w etapie wojewódzkim, który odbędzie się w dniach
5-7 kwietnia w Cedyni.

Zgłoszenia zespołów (imiona i nazwiska uczestników i opiekuna, szkoła – załącznik )
przyjmowane są w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie tel./fax : 91-415-02-88,
mail: kamilla.gadomska@gmail.com, tel.695 455 771.

Z turystycznym pozdrowieniem
Kamilla Gadomska

