KOMUNIKAT nr 1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w kolejnej, już 48.
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.
Poszczególne eliminacje Turnieju, organizowane przez jednostki terenowe PTTK, 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, hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów
działających wśród młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych.
Z racji formuły Turnieju najbardziej promowane jest województwo, w którym odbywa się
Finał Centralny. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK w sposób szczególny
pogłębią wiedzę na temat województwa dolnośląskiego, wszystkich jego turystycznych atrakcji oraz
krajoznawczych i przyrodniczych walorów.
1. Informacje organizacyjne:
a) XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest
w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez
Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku.
b)

Informacje

ogólne

związane

z

OMTTK

PTTK

publikowane

są

na:

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk.
c) Informacje bieżące na temat OMTTK PTTK w województwie pomorskim publikowane są na:
https://www.facebook.com/OMTTKpomorskie/
d) Organizatorem Finału Wojewódzkiego XLVIII OMTTK PTTK, z upoważnienia Oddziału
Regionalnego PTTK w Gdańsku, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi.
e) Finał Wojewódzki XLVIII OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2020 roku
w Rumi.
f) Każda szkoła lub organizacja do etapu wojewódzkiego ma prawo wystawić jedną drużynę w danej
kategorii wiekowej.
g) Mistrz Województwa w swojej kategorii wiekowej uzyskuje awans na Finał Centralny, który
odbędzie się w dniach 4-7 czerwca w Świdnicy (woj. dolnośląskie).
h) Wszystkie drużyny w celu integracji młodzieżowego środowiska turystycznego spędzają nocleg

w bazie turnieju w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi, ul. Starowiejska 4.
i) Informacje na temat konkurencji oraz polecanej literatury zostały przedstawione
w komunikacie nr 3.
2. Niniejszy komunikat został opublikowany dnia 24.01.2020 r.
3. Przy organizacji etapu wojewódzkiego współpracujemy z:

