ODDZIAŁ PTTK w JAWORZNIE
Zaprasza uczniów
Szkół Podstawowych, dotychczasowych Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych Miasta Jaworzna
do udziału w XVII Konkursie „Góry Nasze Góry” 2018 r.

Tematyka przewodnia: Beskid Niski
Organizatorzy:
- Oddział PTTK w Jaworznie,
- Komisja Turystyki Górskiej ZO PTTK w Jaworznie.
Patronat:
Prezydent Miasta Jaworzna,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jaworzna,
MCKiS w Jaworznie.
Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej
Cele konkursu:
 Propagowanie uprawiania turystyki górskiej,
 Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów w połączeniu z aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu,
 Zdobywanie i pogłębiania wiedzy o górach oraz o naukach
przyrodniczych,
 Zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT),
 Zachęcanie młodzieży do członkostwa w PTTK.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych: Klasy 1-6, Klas 7-8 i 3
gimnazjalnych oraz szkół średnich zgłoszonych przez szkoły z terenu miasta Jaworzna na
załączonej karcie zgłoszenia (wypełnionej komputerowo lub drukowanymi literami),
potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły i przesłanej do Zarządu Oddziału PTTK
w Jaworznie do 9 listopada 2018 r.
2. Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę składającą się z 3 uczniów do finału ustnego.
W części praktycznej związanej ze zdobywaniem punktów i odznak GOT mogą brać udział
wszyscy uczniowie i nauczyciele danej Szkoły.
3. Uczestnicy finału konkursu - części teoretycznej powinni wziąć udział w roku 2018
w trzech rajdach górskich organizowanych przez Komisję Turystyki Górskiej lub Oddział
PTTK w Jaworznie. Punktacja 5 pkt. za 1 rajd. Brak uczestnictwa w rajdach nie
wyklucza udziału w finale konkursu.
4. Punkty GOT mogą zdobywać wszyscy uczniowie i nauczyciele poszczególnych szkół na
klasowych wycieczkach szkolnych, wycieczkach i rajdach organizowanych przez Oddział
PTTK lub przez innych organizatorów, a także podczas uprawiania indywidualnej turystyki
górskiej z rodzicami lub na obozach czy koloniach. Do punktacji zalicza się punkty GOT
zdobyte w roku kalendarzowym danej edycji konkursu. Punktacja 1 punkt za 1 punkt do
GOT.
5. W celu obliczenia punktów przedstawiciel szkoły składa książeczki GOT w Oddziale
PTTK ul. Grunwaldzka 35 do weryfikacji najpóźniej do dnia 09 listopada 2018 r.
Książeczki GOT Uczestników muszą być podpisane, z wpisanymi z datami, trasami
przejścia, potwierdzonymi przez osoby uprawnione i opisane nazwą szkoły.
FINAŁ KONKURSU ( część teoretyczna ) wiedzy o górach „GÓRY NASZE GÓRY” odbędzie
się 21 listopada 2018 r. (środa) w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie i będzie składał się
z dwóch etapów:
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I. Etap
- praca grupowa: test ok. 10 pytań i praca z mapą Beskidu Niskiego
(np. odnajdywanie punktów na mapie, wyznaczanie rzeczywistych odległości pomiędzy
punktami wykorzystując skalę mapy, topografia).
II. Etap
- pytania ustne indywidualne dla każdego członka drużyny po trzy pytania,
będą losowane w zestawach. Uczestnik będzie mógł wybrać zestaw łatwy lub trudny. Za
każdą prawidłową odpowiedź z zestawu trudnego można uzyskać 10 pkt., a z łatwego
5 punktów. Uwaga: nie przewiduje się punktowania odpowiedzi częściowych.
Maksymalna ilość punktów: uczestnika: zestaw łatwy: 15 pkt., trudny: 30 pkt.
Suma punktów drużyny wyłoni kolejność w danej kategorii szkół wg zasady: I miejsce –
200 pkt., II m – 180 pkt., III m – 160 pkt. itd.
Zwycięstwo otrzymuje drużyna, która uzyskała największą ilość punktów z wszystkich części
konkursu, zgodnie z punktacją konkursową drużynową i indywidualną wraz z częścią praktyczną.
Załącznik tabela konkursowa do wglądu w siedzibie Oddziału PTTK.
Punktacja konkursowa:
1. Miejsca w konkursie teoretycznym i praktycznym „Góry Nasze Góry” 2018 będą punktowane:
od I do X miejsca w każdej kategorii szkół: I miejsce – 200 pkt., II – 180 pkt., III – 160 pkt.,
IV – 140 pkt., V – 120 pkt. itd. Przed rozpoczęciem finału teoretycznego wywieszone zostaną
tabele wyników.
2. Za każdy zweryfikowany w roku 2018 punkt do GOT przez ucznia lub nauczyciela szkoły –
1 pkt. Książeczki GOT biorących udział w konkursie winny być złożone do weryfikacji do dnia
09.11.2018 w Oddziale PTTK w Jaworznie z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju i numeru szkoły.
Punktacja: I miejsce – 200 pkt., II – 180 pkt., III – 160 pkt., IV – 140 pkt., V – 120 pkt.
3. Do klasyfikacji indywidualnej członka drużyny finału teoretycznego - udział w rajdach KTG
O/PTTK w Jaworznie za jeden udział 5 pkt, udział w Rajdzie „Spełnione Marzenia 2018
punktowany będzie podwójnie. Maksymalna liczba punktów 20 pkt. Opiekun drużyny
dostarczy do dnia 9 listopada wykaz imprez O/PTTK w Jaworznie z 2018 roku, w których
brali udział zgłoszeni finaliści do części teoretycznej konkursu. W przypadkach losowych,
gdy zgłoszony uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w finale konkursu szkoła może
zgłosić jedną osobę rezerwową, która zastąpi tego uczestnika.
Nagrody:
 Szkoły otrzymują puchary za zdobycie miejsc od I do III w każdej kategorii oraz dyplomy
uczestnictwa,
 Nagrody indywidualne rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców finału konkursu wiedzy
w poszczególnych kategoriach szkół (pierwsze trzy miejsca).
Uwagi końcowe:
Brak uczestnictwa w części praktycznej konkursu (zdobywanie punktów GOT nie
wyklucza udziału w części teoretycznej finału, jedynie zmniejsza szanse na końcowy wynik.
Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatorów konkursu. Wszelkie uwagi
należy niezwłocznie zgłaszać do jury konkursu. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród
nastąpi w dniu finału konkursu wiedzy w Sali UM w Jaworznie ok. godz. 1300. O ewentualnej
zmianie terminu przeprowadzenia Finału Konkursu Szkoły zostaną powiadomione odrębnym
pismem lub telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin przeprowadzenia finału
zaplanowany w dniu 21 listopada 2018 r. od godz. 10 (środa).
Adres organizatora:
Oddział PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35 ( róg Zacisze )
Tel. 32-6163952, kom.-603275115, e-mail jaworzno.pttk@gmail.com
Strona internetowa: http://www.pttk.jaw.pl
Literatura: mapy, przewodniki, opisy szlaków, zwłaszcza pasm górskich, po których przebiegały
trasy rajdów górskich organizowanych przez Oddział PTTK w Jaworznie. Tematyka przewodnia
konkursu będzie związana z XV Rajdem „Spełnione Marzenia” – Beskid Niski 2018.
Organizatorzy

Jerzy Zięba kontakt jurekzj@op.pl
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...............................................
pieczęć szkoły

Oddział PTTK w Jaworznie

KARTA ZGŁOSZENIA
do Finału XVII Konkursu „GÓRY NASZE GÓRY”
organizowanego w 2018 roku
miejsce: sala obrad UM w Jaworznie w dniu 21.11.2018 r. godz. 10
Kategoria: ……………………….……..
Zgłaszamy drużynę w składzie:
1. ......................................................................

klasa ………..

2. ......................................................................

klasa ………..

3. ......................................................................

klasa ………..

Rezerwowy: .......................................................

klasa ….…….

Opiekun: .........................................................................
Kontakt tel./e-mail ……………………………/……………………………………..

...............................................
dyrektor szkoły

Imprezy górskie O/PTTK Jaworzno w 2018 r., w których brali udział finaliści konkursu:
1. :…………………………………………………………….………………………..…….

2. :……………………………………………………………….…………………….……..

3. :………………………………………………………….…………………..…………….

Rezerwowy: …………………………….……………………………………………………………………..
Daty i nazwy imprez Oddziału PTTK w Jaworznie, w których uczestniczyły w/w osoby
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