
PoMoRSKA
KOM|SJA KRAJOZNAWCZA PTTK

REGULAM|N
PoMoRsKlEJ MŁoDzlEŻoWEJ sEsJl

KRAJOZNAWCZEJ PTTK

§l

1. Pomorska Młodzieżowa Sesja KĘoznawcza PTTK organizowana jest corocznie.

2. organizatorem Pomorskich Młodzieżowych Sesji KĘoznawczych PTTK jest

Pomorska Komisja KĘoznawcza PTTK dzia|eiląe"a pw Pomorskim

Porozumieniu Oddziałów PTTK.

3. Sesje kĘoznawcze mogą byó współorganizowane z oddziałami, kołami i klubami

pTTK z terenu województwa pomorskiego i innymi ins§fiucjami, uzędami,

organizacjami itp., które vlyrażą chęć wspołorganizacji sesji i zostaną

zaakceptowane przez Pomorską Komisją KĘoznawczą PTTK.

§ll

Gele sesji

4. Promocja walorów krajoznawczych Polski, województwa pomorskiego oraz jego

powiatów, miast iwsi.

5. Popularyzacja kĘoznawstwa iturystyki na Pomozu.

6. Popularyzacja polskiej i pomorskiej historii, tradycji, anyczajów oraz zasłużonych

ludzi pomorza.

7. Zachęcanie młcdzieży do realizacji i uczestniczenia w imprezach kĘoznawczych

iturystyki kwalifikowanejw kraju, a szczególnie na Pomozu.

8. Umozliwienie młodzieży prezentacji swoich osiągnięć kĘoznawczych

w wystąpieniach publicznych.

9. Spotkania towazyskie, wymiana doświadczeń, poglądów oraz integracja

młodzieżowych środowisk kĘoznawczych i turystycznych województwa

pomorskiego.

§ llI

POMOR§l(A

§t§.lA N*AJszNA§,t?A



Tematyka sesji

1, Sesie krajoznawcze nie mają nazuconej tematyki.

2. Tematyka sesji powinna byó związana z celami sesji.

3. Tematy prezentacji powinny dotyczyć szeroko rozumianego kĘoznawstwa

Polski i regionu pomorskiego.

4. pomorska Komisja KĘoznawcza PTTK każdorazowo może określić temat

pzewodni danej sesji, nadać jej specjalny okolicznościowy lub jubileuszowy

charakter

§lV

warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami sesji może być młodzież szkolna w kategoriach (szkĄ
podstawowe, gim nazja i szkoły ponadg im nazjalne).

2. Kandydaci do udziału w sesji mogą się zgłaszać przez nauczycieli - opiekunów

uczniów lub samodzielnie (pow. 18 roku zycia) na formulazach będących

załącznikiem do reg u lam in u.

3. Dopuszcza się uczestnictwo w sesji w charakterze widza - uczestnika sesji.

4. lmienne zgłoszenie takiego uczestnictwa powinno być zgłoszone na formulazu

zgłoszenia będącym załącznikiem niniejszego regulaminu z zaznac.zeniem

charakteru uczestn ictwa.

5. Prelegenci powinni przygotować prezentacje multimedialne przygotowanych

tematów w ogólnodostępnych programach mogących być odtwarzanymi

publicznie.

6. prezentacje przygotowanych tematów mogą odbywać się samodzielnie lub

w zespołach dwuosobowych.

7. prezentacje powinny być wcześniej sprawdzone przez nauczycieli lub opiekunów

w zakresie merytorycznej zawańości.

8. Zgłoszenia do udziału w sesji należy przesyłaó na załączonym formulazu,

w terminie określonym przez organizatora (poprzez podany adres poczty

eIektron icznej organ i zatora).

9. llość uczestników _ prelegentów sesji jest ograniczona. Decyduje kolejność

zgłoszeń. Organizator może równiez ograniczyó liczbę uczestników - widzów

sesji.



10. Czas wystąpień ograniczony jest od 5 do 15 minut.

11.W pzypadku poMarzania się zgłoszonych tematów wystąpień Komisja dokona

weryfikacj i, pzyjm ując zasadę kolej ności zgłoszeń.

§V

postanowienia końcowe

1. Uczestnicy sesji - prelegenci, po rozpatrzeniu, mogą zdobyć odznaki fotografii

kĘoznawczej w stopniu popularnym lub innej odznaki krajoznawczej.

2. Uczestnicy sesji wyrażĄązgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do

celów związanych z sesją oraz późniejszą publikacją prac zgodnie

z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr.133 pozycja 883) i innymi

przepisami to regulującymi.

3. Uczestnicy biorący udział w sesji akceptują niniejszy regulamin.

4, Organizatorzy zastrzegąą, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie sesji, których nie byli w stanie

pzewidzieó lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku

zaistnienia zdarzeń losowych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego

regulaminu w p|zypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń

mających wplyw na organizowanie sesji,

6. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu i powrotu z sesji.

7. lnterpretacja niniejszego regulaminu należy do Pomorskiej Komisji

Krajoznawczej PTTK.



Załącznik nr 1

FO RM U LANZ ZGŁOSZE N ! OWY
NA

POMORSKĄ MŁODZ\EŻOW ĄSESJĘ KRAJOZNAWCZĄ PTTK

sZKoŁA
(nazwa iadres; nazwa koła PTTK)

oPlEKUN
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy;
e-mail)
PREZENTACJA
(tytuł; czas trwania)

REFERENTl-cl
(imiona i nazwiska, daty urodzenia)

UCZESTN l CY (słuchacze)
(imiona i nazwiska - max 20 osob ze
szkoły) - ilość miejsc ograniczona -
decyduje kolej nośó zgłoszeń.
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