
KOMUNIKAT NR 1 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w kolejnej, już 46. 

edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK 

PTTK). OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej, 

organizowane przez PTTK, o charakterze cyklicznym, całorocznym, na terenie całego kraju. 

Każdego roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W 

roku szkolnym 2018/2019 będzie to województwo podlaskie. 

Poszczególne eliminacje Turnieju, organizowane przez jednostki terenowe PTTK, a 

szczególnie Finał Centralny, skupiają na kilka dni w jednym miejscu najbardziej ambitnych, 

wszechstronnie uzdolnionych młodych pasjonatów turystyki oraz ich opiekunów. W Turnieju 

biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy 

hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w 

trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (uczniowie do klasy VIII), gimnazjalne 

(uczniowie klas III) i ponadgimnazjalne. 

Z racji formuły Turnieju szczególnie promowane jest województwo, w którym odbywa 

się Centralny Finał. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK w sposób 

szczególny pogłębią wiedzę na temat województwa podlaskiego, wszystkich jego turystycznych 

produktów oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów. 

1. Informacje organizacyjne: 

a) XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany 

jest w roku szkolnym 2018/19 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez 

Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 33/VIII/2014 z 4 listopada 2014 r. 

link: http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/16-regulamin-

ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk. 

b) Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na: 

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk. 

c) Organizatorem Finału Wojewódzkiego XLVII OMTTK PTTK, z upoważnienia Oddziału 

Regionalnego PTTK w Gdańsku jest Zespół Szkół w Subkowach, ul. Zamkowa 2, 83-120 

Subkowy. 

d) Finał Wojewódzki XLVII OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 roku 

w Subkowach. 

e) Każda szkoła lub organizacja do etapu wojewódzkiego ma prawo wystawić jedną drużynę w 

danej kategorii wiekowej. 

f) Wszystkie drużyny w celu integracji młodzieżowego środowiska turystycznego spędzają 

nocleg w bazie Turnieju w budynku Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach, ul. 

Józefa Wybickiego 19 B, 83-120 Subkowy. 

2. Konkurencje turniejowe: 

a) Konkurencje turniejowe określone są § 12 „Regulaminu OMTTK PTTK”. 

b) W trakcie Finału Wojewódzkiego XLVII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną 

następujące konkurencje: 

I. Część teoretyczna – test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, 

topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej 

pomocy, 

II. Część praktyczna: 

(1) turystyczny marsz na orientację, 

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/16-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk
http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/16-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk
http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk


(2) turystyczne ABC: 

 parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego – gra terenowa szlakiem 

województwa podlaskiego, 

 esperanto – język, który łączy – quiz multimedialny, 

 turysta żeglarz – quiz żeglarski, 

 kuchnia regionalna województwa podlaskiego – puzzle kulinarne. 

(3) turystyczny rower (tor przeszkód), 

(4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne, 

dotyczące udzielania pierwszej pomocy), 

(5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych 

uprawnień i odznak turystycznych PTTK). 

3. Polecana literatura: 

Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej 

wymienionych źródeł wiedzy: 

a) wiedza z zakresu krajoznawstwa: 

 Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Warszawa 2005, wyd. 2 popr. i uzup. lub 

www.kanon.pttk.pl, 

 Kanon krajoznawczy województwa pomorskiego, pr. zb., Gdańsk 2015, 

 Województwo podlaskie. Polska niezwykła, Demart SA, Warszawa 2009 i późn. 

wydania, 

 www.zielonewrota.pl, 

 http://greenvelo.pl. 

b) wiedza turystyczna i topograficzna: 

 seria poradników Wydawnictwa PTTK „Kraj” (dostępne też w formacie pdf na stronie 

http://www.pttk.pl/publikacje/index.php?co=publikacje): 

- Przyroda uczy najpiękniej. Poradnik metodyczno-szkoleniowy, pr. zb., W-wa 2009, 

- Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, pr. zb.,Warszawa 2015, 

- Wybieram rower! Poradnik młodego turysty, pr. zb., Warszawa 2015, 

- Wspólne wędrowanie. Poradnik organizatora turystyki aktywnej, pr. zb., W-wa 2015, 

- Kreatywne poznawanie, czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy, pr. zb., W-wa 2016, 

 J. Dymarski, AB imprez na orientację, Warszawa 2000, 

 www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”). 

c) wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego: 

 Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty. 

d) wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 

 Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2015, 

 http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html, 

 M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011. 

e) turystyczne ABC: 

 http://www.zielonewrota.pl/, 

 http://atrakcjepodlasia.pl/przyroda-i-zwierzeta, 

 https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/podlasie.html, 

 https://pieknywschod.pl/pl/wojewodztwa/podlaskie/kuchnia-regionalna, 

 https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2017/04/28/10-specjalow-kuchnia-podlaska/, 

 https://lernu.net/pl/esperanto, 
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 https://espero.bialystok.pl/pl/, 

 http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezly-zeglarskie.html, 

 http://moje-morze.pl/dlazeg.html. 

f) źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach 

internetowych: 

 www.pttk.pl, 

 www.mlodziez.pttk.pl. 

4. Niniejszy komunikat został opublikowany dnia 28.02.2019 r. 
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