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XXXIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ 

TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK  
Finał Centralny 

GDAŃSK 9 - 12 CZERWCA 2011 R. 
 

 

 
 

Organizatorem Finału Centralnego OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady 

Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, 

jest Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, któremu życzliwej pomocy i wsparcia 

udzielają: 

 

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie 

- Gdańska Wyższa Szkoła Administracji 

- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

- Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego 

- PZU 

- Wydawnictwo ExpressMap Polska Sp. z o.o. 

 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: 

 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej 

- Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  

- Urząd Miejski w Gdańsku 

- Urząd Miasta Gdyni 

- Pomorskie Kuratorium Oświaty 
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R E G U L A M I N 

FINAŁU CENTRALNEGO XXXIX OMTTK PTTK 

 

1. Finał turnieju odbędzie się w dniach 09-12.06.2011 r. w Gdańsku zgodnie z podanym 

programem. 

2. Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach wojewódzkich 

i rywalizujące w trzech grupach wiekowych: 

 szkoły podstawowe, 

 szkoły gimnazjalne, 

 szkoły ponadgimnazjalne. 

3. Baza imprezy została zlokalizowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Przy Wydmach”, ul. 

Wydmy 6, 80-656 Gdańsk Stogi, gdzie zostaną zakwaterowani uczestnicy turnieju,  

3-osobowe drużyny z 1 opiekunem (domki kempingowe). Opiekun nocuje wraz z drużyną. 

4. Koszty organizacji Finału Centralnego pokrywają organizatorzy. Uczestnicy nie muszą zabierać 

własnej pościeli. Koszt dojazdu i powrotu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy. 

5. Dodatkowe osoby (kierowcy) mogą być zakwaterowani w ośrodku pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia i indywidualnego wykupienia miejsca noclegowego wraz z wyżywieniem. 

Osobom dodatkowym organizator nie zapewnia uczestnictwa w wycieczkach. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać: 

 aktualną legitymację szkolną, 

 ważną legitymację PTTK (przy ocenie uprawnień PTTK), 

 przybory do pisania i pracy na mapie (kątomierz, linijka), 

 odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie, 

 drużyna winna posiadać apteczkę, kompas lub busolę potrzebne do konkurencji. 

7. W ramach XXXIX Finału Centralnego OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje 

zgodne z Regulaminem OMTTK PTTK i Komunikatem organizacyjnym nr 1. 

8. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie korzystając z własnych przyborów. 

Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie bądź na zasadzie sztafety. Karty do kroniki 

będą przyjmowane przed odprawą opiekunów w pierwszym dniu turnieju. Książeczki odznak i 

uprawnień będą przyjmowane po odprawie opiekunów w pierwszym dniu turnieju razem z czytelnie 

wypełnioną „Kartą oceny odznak i uprawnień”. 

9. Do konkurencji samarytanka uczestnicy przystępują z własną apteczką. W konkurencji 

„Atrakcje krajoznawcze w rzeźbach z piasku” należy korzystać z własnych narzędzi i foremek. 

Organizator zapewnia jedynie teren i pojemnik na wodę. 

10. Realizacja wszystkich konkurencji Turystycznego ABC będzie ograniczona czasowo: 10 minut 

na konkurencje: pomiary, gra azymutowa, gotowanie wody i rozpoznawanie roślin oraz 30 minut na 

rzeźby z piasku. 
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11. Uczestnicy startują samodzielnie we wszystkich konkurencjach. Każda forma pomocy lub 

ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów lub osób towarzyszących może stanowić 

podstawę dyskwalifikacji drużyny. 

12. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania 

telefonów komórkowych, walkie-talkie, minikomputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych. 

13. W czasie trwania konkurencji uczestnicy OMTTK PTTK są zobowiązani do wykonywania 

poleceń sędziów oraz obsługi imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów i 

powołanej przez nich Komisji Sędziowskiej. 

14. Wszelkie protesty i skargi dotyczące konkurencji turniejowych należy złożyć do sekretariatu 

na piśmie. Uwagi dotyczące spraw socjalnych lub inne należy złożyć do koordynatorów 

poszczególnych grup wiekowych, wyznaczonych przez Komendanta turnieju (szczegóły zostaną 

podane na odprawie opiekunów). 

15. Drużyny mogą uczestniczyć w turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie 

winni posiadać oświadczenia o zaznajomieniu rodziców/prawnych opiekunów/uczestników 

z regulaminem i zasadami przeprowadzania turnieju oraz oświadczenia o stanie zdrowia uczestników, 

pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach OMTTK PTTK (oświadczenie 

dostępne w załączniku). Opiekunów prosimy o zebranie numerów PESEL uczniów i własnego, 

potrzebnych do celów ubezpieczeniowych. 

16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie 

Regulamin OMTTK PTTK. 

17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki w czasie trwania imprezy 

oraz mienie uczestników pozostawione w miejscu zakwaterowania. 

18. W czasie trwania turnieju obowiązuje zakaz kąpieli bez bezpośredniego nadzoru opiekunów 

drużyn. 

19. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania napojów alkoholowych. 

20. W czasie trwania turnieju obowiązuje noszenie identyfikatorów przez uczestników 

i opiekunów. Bez identyfikatorów nie dopuszcza się uczestników do udziału w konkurencjach 

turniejowych, a opiekunów do udziału w wycieczkach. 

21. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków losowych uczestnicy 

nie będą rościć sobie żadnych praw wobec organizatorów do odszkodowania. 

22. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń i wypadków losowych prosimy o niezwłoczne 

powiadomienie o tym fakcie organizatorów. 

23. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć wszystkich uczestników w formie polisy NNW. 

24. Za zachowanie uczestników w czasie Finału Centralnego OMTTK PTTK pełną odpowiedzialność 

ponoszą opiekunowie drużyn. 

25. Za straty i zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi sprawca szkody. 

26. Uczestnicy i opiekunowie biorący udział w Finale Centralnym XXXIX OMTTK PTTK akceptują 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

Załączniki: - karta zgłoszenia, - karta oceny odznak i uprawnień, - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 
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P R O G R A M 

XXXIX FINAŁU CENTRALNEGO OMTTK PTTK 

GDAŃSK STOGI 9-12 CZERWCA 2011 R. 

 

 

09.06.2011 r. (czwartek)  

do godz. 16.00 przyjazd drużyn do Gdańska – baza: Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Wydmach”, 

ul. Wydmy 6, 80-656 Gdańsk Stogi 

Chętne drużyny mogą wziąć udział w pieszej wycieczce po Gdańsku. Przewodnicy oczekiwać będą 

na chętnych od godz. 9.00 do godz. 13.30 na parkingu przed OW „Przy Wydmach” na Stogach 

(przejazd mikrobusami) oraz od godz. 9.30 do godz. 14.00 na parkingu przy ul. Pszennej (naprzeciwko 

hotelu Novotel) w Śródmieściu. Mapki z zaznaczonymi parkingami są dołączone do programu. Na czas 

wycieczki (w godz. 8.00-16.00) istnieje możliwość pozostawienia bagażu w recepcji Ośrodka lub 

w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk (Krowia Brama). 

Po zwiedzaniu można udać się mikrobusem do Ośrodka na Stogach – odjazd z parkingu przy 

ul. Pszennej, ostatnie odjazdy ok. godz. 15.00. Pozostałe osoby udają się do Ośrodka we własnym 

zakresie. 

17.00 otwarcie turnieju: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk Stogi 

19.00-20.00 obiadokolacja 

20.30 odprawa techniczna opiekunów i kapitanów drużyn – dostarczenie kart do kroniki i arkuszy 

ocen uprawnień, odznak turystycznych PTTK, losowanie numerów startowych 

 

 

10.06.2011 r. (piątek) 

6.30-7.00 śniadanie dla opiekunów i gości 

7.00-8.00 śniadanie dla uczestników 

7.00-19.00 wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości (prosimy o punktualne przybycie 

o godz. 7.00 na parking przed ośrodkiem) 

8.30-13.00 konkurencje turniejowe – Testy: krajoznawczy, z wiedzy turystycznej i topograficznej, 

przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania, Kolarski tor przeszkód, 

Samarytanka – zadania praktyczne, Turystyczne ABC 

13.00-14.00 obiad 

14.00-20.00 konkurencje turniejowe c.d. – Kolarski tor przeszkód, Samarytanka – zadania 

praktyczne, Turystyczne ABC 

20.00-20.30 kolacja 

od 20.30 ognisko i prezentacja regionu, z którego pochodzi drużyna (czas prezentacji do 5 min. 

na województwo) 

 



 

PTTK ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU – OMTTK PTTK 2011 

5 
 

 

11.06.2011 r. (sobota) 

8.00-9.00 śniadanie 

9.00-20.00 wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości 

9.00-13.00 konkurencja turniejowa – Turystyczne marsze na orientację 

13.00-14.00 obiad 

14.00-20.00 wycieczka krajoznawcza dla uczestników (prosimy o punktualne przybycie 

o godz. 14.00 na parking przed Ośrodkiem, gdzie będą podstawione autokary i zajmowanie miejsc 

według wywieszonych wcześniej list) 

20.00-22.00 kolacja i ognisko – wieczór z szantami, prowadzi bard gdański, Andrzej Starzec 

 

 

12.06.2011 r. (niedziela) 

7.30-8.30 śniadanie 

10.00-11.30 uroczyste zakończenie turnieju 

12.00-13.00 obiad 

13.00 wykwaterowanie i opuszczenie Ośrodka 

 

 

Program wycieczek: 

10.06.2011 r. (piątek) 

7.00-19.00  

Gdańsk – Hel (katamaran) 

Hel – Puck (obiad) – Wejherowo – Gdynia – Gdańsk (autokar) 

11.06.2011 r. (sobota) 

9.00-20.00 

Gdańsk – Żukowo – Kartuzy – Szymbark (obiad) 

Szymbark – Gdynia Redłowo – Gdańsk Wisłoujście – Gdańsk Westerplatte – Gdańsk Stogi 

14.00-20.00  

„Szlakiem fortyfikacji Gdańska i Gdyni” Gdańsk Stogi – Gdańsk Wisłoujście – Gdańsk 

Westerplatte – Gdynia Redłowo – Gdańsk Stogi (wycieczka dla uczestników) 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Wydmach”, ul. Wydmy 6, 80-656 Gdańsk Stogi: 

Z dworca PKP w Gdańsku należy tunelem przejść na przystanek tramwajowy przed dworcem PKP, 

wsiąść w tramwaj nr 8 w kierunku Stogi i wysiąść na ostatnim przystanku Stogi Plaża. Następnie 

udać się w kierunku wschodnim na ulicę Wydmy 6. 
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Wszelkie informacje dotyczące cen i rodzajów biletów w Gdańsku, schematy komunikacyjne i rozkłady 

jazdy są dostępne na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: http://www.ztm.gda.pl/. 

Poniżej zamieszamy mapkę z zaznaczonym literką A Ośrodkiem: 

 Źródło: http://maps.google.pl/ 

 

2. Dojście/dojazd do parkingu przy ul. Pszennej w Śródmieściu: 

Dojście: od ul. Ogarnej, przez Krowią Bramę, Krowi Most, w prawo w ul. Chmielną i w lewo 

w ul. Pszenną – parking po prawej; od strony przystanku tramwajowego przy ul. Podwale 

Przedmiejskie – przystanek Chmielna, parking po prawej zaraz po wyjściu z tunelu w kierunku 

Głównego Miasta. Dojazd: albo ul. Elbląską, ul. Długie Ogrody, ul. Stągiewną i ul. Chmielną, albo 

ul. Toruńską, ul. Chmielną, ul. Jaglaną i ul. Pszenną. Na parkingu miejsca są zarezerwowane wyłącznie 

dla mikrobusów organizatorów. W przypadku osób zmotoryzowanych proponujemy poszukać 

darmowych parkingów na ul. Chmielnej lub ul. Długie Ogrody. Przypominamy o zakazie wjazdu 

na niektóre ulice Śródmieścia! 

Poniżej zamieszczamy mapkę z zaznaczonym literką A parkingiem: 

Źródło:http://maps.google.pl/ 

http://www.ztm.gda.pl/
http://maps.google.pl/
http://maps.google.pl/
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3. Informacja dla osób pragnących skorzystać w niedzielę ze Mszy Świętej (dojazd we własnym 

zakresie): 

Kościół pw. Świętej Rodziny (parafia rzymskokatolicka), ul. Rozłogi 4/6, 80-658 Gdańsk Stogi 

Msze Św. w niedzielę, 12.06.2011 r., o godz. 6.30, 8:00, 9:30 (msza dla młodzieży), 11:00 (msza dla 

dzieci), 12:30, 18:00, 19.30 

 

4. Kontakt z organizatorem: 

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk 

tel./fax: 58 301 14 88, 696 753 077 

e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl 

http://pttkkrowiabrama.pl 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia korekt w programie. 

mailto:pttk.krowiabrama@op.pl
http://pttkkrowiabrama.pl/
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ORGANIZATORZY: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Zarząd Główny PTTK 

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej 

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku  

 

 

Gdańska Wyższa 

Szkoła Administracji 

PARTNERZY: 

 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

 

 

PZU 

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego 

 

 

Wydawnictwo ExpressMap Polska Sp. z o.o. 

PATRONAT HONOROWY: 

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej 

Katarzyna Hall 

Marszałek 

Województwa Pomorskiego 

Mieczysław Struk 

 

 Wojewoda Pomorski 

 Roman Zaborowski 

 

Prezydent Miasta Gdańska 

Paweł Adamowicz 

 

Prezydent Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek 

 

 

Pomorski Kurator Oświaty 

Zdzisław Szudrowicz 

PATRONAT MEDIALNY: 

 

  
 

 


