POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O GÓRACH POLSKI
pod patronatem
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

1)

„II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Górach Polski”, zwany dalej
„Konkursem”, przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla będących
uczniami tych szkół członków organizacji młodzieżowych.

2)

Celem Konkursu jest kształtowanie humanistycznych postaw wobec gór,
popularyzowanie ich wartości krajoznawczych, turystycznych,
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz wychowanie
młodzieży dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór.

3)

Głównym organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
(Zarząd Główny) – zwane dalej Organizatorem.
Współorganizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Współorganizatorami mogą być również inne instytucje państwowe oraz
samorządowe, a także stowarzyszenia i fundacje.

4)

Konkurs ma charakter indywidualny i organizowany jest w dwóch, osobno
klasyfikowanych, kategoriach: dla uczniów siódmych klas szkół
podstawowych i gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

5)

Oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przeprowadzają eliminacje
do Konkursu i zgłaszają Organizatorowi pisemnie wyłonione w nich osoby
– w terminie do dnia 12 marca 2018 r.
Oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego mogą zgłosić uczestników
Konkursu bez przeprowadzania eliminacji - w przypadku braku
odpowiedniej ilości uczestników do przeprowadzenia eliminacji.
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Zgłoszenie wyżej wymienione powinno zawierać: oznaczenie Oddziału
dokonującego zgłoszenie, imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników
Konkursu, oznaczenie szkół i klas, których są oni uczniami oraz wskazanie
opiekuna na czas Konkursu. Ilość uczestników Konkursu, którą może
zgłosić każdy Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest
ograniczona do nie więcej niż dwóch w każdej z dwóch kategorii
określonych w pkt 4 regulaminu.
Organizator Konkursu może dopuścić do udziału w Konkursie większą ilość
uczestników oraz uczestników z klas niższych niż siódma szkoły
podstawowej.
6)

Głównym przedmiotem Konkursu są Góry Świętokrzyskie (Łysogóry,
Pasmo Jeleniowskie, Pasmo Pokrzywiańskie, Pasmo Bielińskie, Pasmo
Iwaniskie, Pasmo Wygiełzowskie, Pasmo Orłowińskie, Pasmo Cisowskie,
Pasmo Ociesęckie, Pasmo Brzechowskie, Pasmo Daleszyckie, Pasmo
Posłowicko – Dymińskie, Pasmo Zgórskie, Pasmo Zelejowskie, Góry
Chęcińskie, Grząby Bolmińskie, Grzywy Korzeckowskie, Pasmo
Dobrzeszowskie, Pasmo Oblęgorskie, Wzgórza Tumlińskie, Pasmo
Masłowskie, Pasmo Klonowskie, Pasmo Bostowskie, Wzgórza
Kołomańskie, Wzgórza Koneckie, Wzgórza Niekłańsko – Bliżyńskie, Pasmo
Sieradowickie i Płaskowyż Suchedniowski, tereny między tymi pasmami
oraz dolina rzeki Kamiennej od źródeł do Kunowa), a ponadto Tatry (w
granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego) oraz zasady zachowania się
w górach.
Uczestnicy Konkursu będą mogli wykazać się swoją wiedzą o Górach
Świętokrzyskich i polskich Tatrach z różnych dziedzin, lecz głównie
geografii, historii, przyrody i turystyki oraz zasad zachowania się w górach.

7)

Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
W części pisemnej Konkursu jego uczestnicy wybierają właściwą
odpowiedź (jedną z trzech) w teście składającym się z 50 pytań (35 pytań
z Gór Świętokrzyskich, 10 pytań z Tatr oraz 5 pytań z zasad zachowania się
w górach). Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za złą
odpowiedź lub jej brak – 0 punktów.
Uczestnicy Konkursu, którzy w jego części pisemnej uzyskają największą
ilość punktów (25%-50% uczestników – w zależności od ich ilości i poziomu
odpowiedzi ) awansują do jego części ustnej.
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W części ustnej Konkursu jego uczestnicy udzielają indywidualnych
odpowiedzi na wylosowane przez siebie pięć pytań (3 pytania z Gór
Świętokrzyskich, 1 pytanie z Tatr i 1 pytanie z zasad zachowania się w
górach), a ponadto wskazują, również wylosowane, 2 miejsca na mapie
turystycznej Gór Świętokrzyskich i 1 na mapie Tatrzańskiego Parku
Narodowego).
Dokładny sposób punktacji w części ustnej Konkursu ogłoszony zostanie
bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.
O wynikach końcowych Konkursu decydować będą punkty uzyskane w
obydwu jego częściach.
8)

Organizator Konkursu wyłoni Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją,
która będzie czuwać nad przebiegiem Konkursu i oceniać odpowiedzi
uczestników.
Komisja ustali sposób punktacji, o którym mowa w pkt 7 regulaminu.

9)

Korzystanie przez uczestników Konkursu, w czasie jego trwania, z tzw.
pomocy naukowych lub z podpowiedzi współuczestników i innych osób,
może spowodować dyskwalifikację tych uczestników O dyskwalifikacji
decyduje Komisja.

10)

Laureaci Konkursu otrzymają, w zakresie ustalonym przez Komisję,
nagrody przede wszystkim w postaci sprzętu turystycznego i sportowego
oraz wydawnictw o tematyce górskiej, ufundowane przez organizatorów i
ewentualnych sponsorów.

11)

Konkurs odbędzie się w piątek 6 kwietnia 2018 r. w Krakowie, w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Sobieskiego 9.
Rozpoczęcie Konkursu godz. 11.00.
Organizator nie ponosi kosztów dojazdów uczestników Konkursu i ich
opiekunów na Konkurs.

12)

Interpretacja niniejszego regulaminu jest zastrzeżona dla głównego
Organizatora i Komisji.
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