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 2017/2018 będzie to województwo małopolskie.
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 VII), gimnazjalne
(uczniowie klas II-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 małopolskiego, wszystkich jego
turystycznych produktów oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów.
1. Informacje organizacyjne:
a) XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany
jest w roku szkolnym 2017/18 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-regulaminogolnopolskiego-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 XLVI OMTTK PTTK, z upoważnienia Oddziału
Regionalnego PTTK w Gdańsku jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna
Dominika w Pelplinie.
d) Finał Wojewódzki XLVI OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2018 roku w
Pelplinie.
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 Szkole Podstawowej nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika, ul.
Kościuszki 12a, 83-130 Pelplin.
2. Konkurencje turniejowe:
a) Konkurencje turniejowe określone są § 12 „Regulaminu OMTTK PTTK”.
b) W trakcie Finału Wojewódzkiego XLVI 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,
(2) turystyczne ABC:
 turystyka jeździecka – quiz multimedialny z tematyki: rasa konia, budowa konia,
chód konia, umaszczenie, dosiad konia, strój jeźdźca, pielęgnacja konia i
podstawowe pojęcia z dziedziny jeździectwa,
 pomiary terenowe bez używania pomocniczych sprzętów,
 konkurencja sprawnościowa (tor przeszkód),
 rozpoznawanie miejsc i obiektów związanych z pielgrzymką papieża Jana Pawła II
do Polski w 1999 roku,
(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. II popr. i uzup. lub
www.kanon.pttk.pl,
 Kanon krajoznawczy województwa pomorskiego, pr. zb., Gdańsk 2015,
 J. Ellwart, Kociewie i Bory Tucholskie, wyd. Region, Gdynia 1997 i wyd. późniejsze,
 www.pelplin.home.pl/dcit/,
 www.szlakcysterski.org,
 Województwo małopolskie (przewodnik i atlas z serii „Polska niezwykła”), wyd.
Demart, Warszawa 2016,
 Poznaj swój kraj, numery z 2017 r.,
 Województwo małopolskie: mapa administracyjno-turystyczna, wyd. BiK, Piła 2016,
 www.visitmalopolska.pl,
 www.drewniana.malopolska.pl.
b) wiedza turystyczna i topograficzna:
 J. Dymarski, AB imprez na orientację, Warszawa 2000,
 Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska i A. Wielocha,
Warszawa 2011,
 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 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010,
 www.prc.krakow.pl,
 M. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011.
e) turystyczne ABC:
 Christiane Gohl, Konie i kuce, wyd. Multico, Warszawa 2015,
 Martin Haller, Rasy koni, wyd. Multico, Warszawa 2015.







www.rasykoni.pl,
www.galopuje.pl,
www.horse24.pl,
www.survival.strefa.pl/pomiary.htm,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_
II_do_Polski_(1999).
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 20.02.2018 r.

