REGULAMIN
XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„2019 – Rok Młodych. Z PTTK wspólnym szlakiem”
ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, SP 27 w Rzeszowie
Zarząd Oddziału PTTK - Rzeszów
CELE KONKURSU:


Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i turystycznych uczniów.



Poznawanie najbliższego regionu – Rzeszowa i okolic.



Doskonalenie umiejętności przedmiotowych.



Kształtowanie postaw patriotycznych.



Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.



Propagowanie aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i uprawiania turystyki z PTTK.



Zapoznanie uczniów z historią oraz współczesną działalnością PTTK.



Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych.

FORMA I CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs będzie składał się z testu sprawdzającego wiedzę turystyczno – krajoznawczą.
Czas pisania testu – 60 minut. Ocena indywidualna prac uczestników.
WARUNKI UCZESTNICTWA:


W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Rzeszowa.



Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas 5 – 8.



Konkurs będzie oceniany w II kategoriach wiekowych : klasy 5-6 oraz 7-8.



Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów przyjmuje sekretariat SP 27 na dołączonej

„KARCIE ZGŁOSZENIA” (zał. nr 1) do dnia 15 listopada 2019 r.
pod adresem elektronicznym: sekretariat@zszp6.rzeszow.pl
Konkurs odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24
w stołówce szkolnej, w godzinach: od 8.00 do 9.00.
Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie uczestników wraz z opiekunami
na godz. 7.45, do szatni SP 27. Uczestników prosimy o obuwie zmienne.

NAGRODY:


Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.



Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

ZAKRES KONKURSU:
1. Historia PTTK ( data utworzenia, organizacje założycielskie).
2. Siedziba i imię Oddziału PTTK Rzeszów .
3. Oznakowanie szlaków turystycznych pieszych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych
oraz szlaków dojściowych.
4. Historia utworzenia szkolnych kół krajoznawczych - rok utworzenia, pierwotna oraz obecna nazwa kół,
imię i nazwisko twórcy i organizatora szkolnych kół krajoznawczych.
5. Główne atrakcje turystyczne wybranych miejsc naszego województwa (Bieszczady, Krosno, Odrzykoń,
Rzeszów, Dynów, Pruchnik, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Markowa, Pilzno, Żarnowiec, Czarnorzeki, Bóbrka,
Łańcut, Krasiczyn, Solina, Bolestraszyce).
6.Oznaczenia i kolorystyka pieszych szlaków na mapie oraz czytanie mapy (obliczanie odległości
rzeczywistej, odczytywanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej, znajomość
kierunków geograficznych, ocena stopnia nachylenia terenu, obliczanie czasu przejścia trasy przy podanej
prędkości).
7. Imprezy turystyczne organizowane przez Oddział PTTK Rzeszów dla dzieci i młodzieży.
8. Kiedy obchodzimy: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21.02, od 1990 r.)
Światowy Dzień Turystyki (27.09, od 1979 r.)
9. Znajomość skrótów i pełnych nazw odznak, które można zdobywać podczas wędrówek pieszych.
10. Parki narodowe naszego województwa ( logo, siedziba, charakterystyczne miejsca ).
11. Zachowanie turysty na szlaku. Wzywanie pomocy w górach. Ważne telefony.
12. Nazwa i LOGO roku 2018 w PTTK.
13. Formy turystyki kwalifikowanej ( piesza, górska, itd.)
Niezbędne przybory: przybory do pisania, linijka, ołówek, gumka, kredki o kolorach odpowiadających
kolorom pieszych szlaków turystycznych, temperówka.
KOMISJĘ KONKURSOWĄ STANOWIĄ:
1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie – mgr Dorota Nowak - Maluchnik
2. Nauczyciele SP 27 : mgr Barbara Kumor, mgr Barbara Zamojcin
3. Przedstawiciele Rz. O. PTTK Rzeszów.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
„Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty” wyd. 2011r.,
www. pttk.pl; www.pttk.rzeszow.pl; testy konkursowe z poprzednich lat

http://pttk.pl/publikacje/badz_turysta/abc_bezpiecznego_wedrowania.pdf
http://www.rzeszow.pl/turystyka
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/atrakcje
http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki
http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/opiekunowie/skkt-pttk/zakladamy-kolo-klub/100-szkolne-kolakrajoznawczo-turystyczne-polskiego-towarzystwa-turystyczno-krajoznawczego-skkt-pttk-turystyczna-ofertapttk-dla-uczniow-i-nauczycieli
https://abc-survival.pl/czytanie-mapy/

zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„2019 – ROK MŁODYCH W PTTK”
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………….........
telefon: ………………………………………………………………………………………………..

Uczniowie biorący udział w konkursie:
Lp
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Nazwisko i imię

klasa

Nazwisko i imię opiekuna

