
KOMUNIKAT NR 2 – wojewódzkie eliminacje OMTTK Włoszakowice’ 2019 

 

W eliminacjach wojewódzkich OMTTK PTTK biorą udział trzyosobowe zespoły, 

reprezentujące 3 typy szkół: szkoły podstawowe (uczniowie do klasy VII), gimnazja 

(uczniowie klas III) i szkoły ponadgimnazjalne wyłonione w eliminacjach szkolnych i 

powiatowych. Zgłoszenia drużyn wymagane są według załącznika nr 3 lub 4 w zależności od 

etapu eliminacji (wszystkie załączniki poniżej). W przypadku braku eliminacji etapu drugiego 

– oddziałowych, powiatowych czy miejskich – można zgłosić do etapu wojewódzkiego 

najlepszą drużynę wyłonioną w etapie szkolnym.  

Zgłoszenia drużyn do etapu wojewódzkiego wymagane są według załącznika nr 5 regulaminu 

OMTTK. Zgłoszenia należy dokonać do 31 marca 2019 roku na adres: 

mklemenski@poczta.onet.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.  

Koszt udziału drużyny wynosi 152 zł (38 zł x 4 – 3 uczestników + 1 opiekun).  

Wpłaty należy dokonywać na konto numer:  

BS w Kościanie nr 02 8666 0004 0100 2050 2000 0001;  

PTTK Oddział w Kościanie,  

ul. Wały Żegockiego 2,  

64-100 Kościan z dopiskiem OMTTK 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu OMTTK PTTK, obowiązującego od dnia 4 listopada 2014 r. 
………………………………………………… 
(dane organizatora pierwszego etapu OMTTK) 
 

Adresat: 
…………………………………………………
………… 
…………………………………………………
………… 
(organizator drugiego etapu OMTTK PTTK) 

 
 

Protokół z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego, klubowego, 
środowiskowego) 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 
 
1. W eliminacjach brało udział …… osób, w tym …… członków PTTK. 

2. Zestaw pytao teoretycznych obejmował ……. pytao z zakresu:  

.......................................................................................................................................................................................................................

............. 

.......................................................................................................................................................................................................................

............. 

.......................................................................................................................................................................................................................

............. 

.......................................................................................................................................................................................................................

............. 

 

3. Wybraliśmy następujące zadania praktyczne: 

.......................................................................................................................................................................................................................

............ 

.......................................................................................................................................................................................................................

............ 

.......................................................................................................................................................................................................................

............ 

.......................................................................................................................................................................................................................

............. 

 

4. Drużyny w następujących składach wygrały eliminacje i będą uczestniczyd w następnym etapie OMTTK: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

1. 

   

   

   



2. 

   

   

   

 
Opiekunem drużyny 1 będzie: 

........................................................................................................................................... 

zamieszkała/y w: 

............................................................................................................................................................... 

e-mail: ...................................................................... tel. kontaktowy: 

.............................................................................. 

 
Opiekunem drużyny 2 będzie: 

............................................................................................................................................ 

zamieszkała/y w: 

................................................................................................................................................................. 

e-mail: ..................................................................... tel. kontaktowy: 

................................................................................. 

 

 

 

................................................................................... 
(miejscowośd, data) 

............................................................................................ 
(podpis osoby kierującej zespołem 

przeprowadzającym eliminacje OMTTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu OMTTK PTTK, obowiązującego od dnia 4 listopada 2014 r. 
............................................................................. 
(dane organizatora eliminacji OMTTK PTTK) 
 

Adresat: 
 (organizator eliminacji trzeciego etapu 
lub finału centralnego OMTTK PTTK) 

 
 

Protokół z eliminacji ……………………………………………………1 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK 

 
1. Zgodnie z informacjami zawartymi w posiadanych przez nas protokołach poprzednich etapów, w Turnieju 
wzięło udział dotychczas …… osób. 
2. W organizowanych przez nas eliminacjach brało udział .................. osób, w tym .................. członków PTTK, z 
tego: 

 w kategorii szkół podstawowych .................. zespołów .................. uczestników, 

 w kategorii gimnazjów .................. zespołów .................. uczestników, 

 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych .................. zespołów .................. uczestników. 
3. Eliminacje odbyły się w dniach 
...........................................................w………………………………………………………………… 
4. Drużyny w następujących składach wygrały eliminacje i będą uczestniczyd w następnym etapie OMTTK: 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

1. 

   

   

   

Drużyna reprezentuje: 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
...................................................................................................................................................................................
.......... 

(pełna nazwa szkoły, klubu i dokładny adres) 

Opiekun drużyny: 
...................................................................................................................................................................................
........... 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

zamieszkała/y w: 
...................................................................................................................................................................................
........... 
e-mail: .................................................................. tel. kontaktowy: 
.................................................................................. 
 

GIMNAZJA 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

1. 
   

   

                                                           
1 Wpisad odpowiednio: powiatowych, oddziałowych, wojewódzkich; podając określenie geograficzne. 



   

Drużyna reprezentuje: 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
...................................................................................................................................................................................
.......... 

(pełna nazwa szkoły, klubu i dokładny adres) 

Opiekun drużyny: 
...................................................................................................................................................................................
........... 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

zamieszkała/y w: 
...................................................................................................................................................................................
........... 
e-mail: .................................................................. tel. kontaktowy: 
................................................................................... 
 
 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

1. 

   

   

   

Drużyna reprezentuje: 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 

(pełna nazwa szkoły, klubu i dokładny adres) 

Opiekun drużyny: 
...................................................................................................................................................................................
........... 

(imię i nazwisko, data urodzenia) 

zamieszkała/y w: 
...................................................................................................................................................................................
........... 
e-mail: .................................................................. tel. kontaktowy: 
.................................................................................... 
 
 
5. Krótka charakterystyka eliminacji, informacja o przeprowadzonych konkurencjach praktycznych: 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 
...................................................................................................................................................................................
........... 



...................................................................................................................................................................................

........... 

...................................................................................................................................................................................

........... 

...................................................................................................................................................................................

........... 

...................................................................................................................................................................................

........... 

...................................................................................................................................................................................

........... 

...................................................................................................................................................................................

........... 
 
 
 
 
................................... 
(miejscowośd, data) 

....................................................................................
..... 

(podpis osoby kierującej zespołem 
przeprowadzającym eliminacje OMTTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do regulaminu OMTTK PTTK, obowiązującego od dnia 4 listopada 2014 r. 
 

Karta zespołu OMTTK PTTK 

Szkoła Podstawowa / Gimnazjum / Szkoła Ponadgimnazjalna 

Drużyna reprezentuje: 

.......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

........... 
(pełna nazwa szkoły, klubu i dokładny adres) 

 Imię i nazwisko Rok urodzenia Adres e-mail 

Opiekun 

   

Proszę napisad o sobie kilka zdao (m.in. miejsce zamieszkania, wykształcenie, jak rozpoczęła się moja 
przygoda z PTTK, turystyką i krajoznawstwem, doświadczenie w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, 
posiadane uprawnienia zawodowe i społeczne, największe osiągnięcia, moje zainteresowania, 
marzenia... i inne) 
 
 

 Imię i nazwisko Rok urodzenia Adres e-mail 

Uczestnik 1 

   

Proszę napisad o sobie kilka zdao (m.in. miejsce zamieszkania, jak rozpoczęła się moja przygoda z PTTK, 
turystyką i krajoznawstwem, największe osiągnięcia, moje zainteresowania, marzenia... i inne) 
 
 

 Imię i nazwisko Rok urodzenia Adres e-mail 

Uczestnik 2 

   

Proszę napisad o sobie kilka zdao (m.in. miejsce zamieszkania, jak rozpoczęła się moja przygoda z PTTK, 
turystyką i krajoznawstwem, największe osiągnięcia, moje zainteresowania, marzenia... i inne) 
 
 

 Imię i nazwisko Rok urodzenia Adres e-mail 

Uczestnik 3 

   

Proszę napisad o sobie kilka zdao (m.in. miejsce zamieszkania, jak rozpoczęła się moja przygoda z PTTK, 
turystyką i krajoznawstwem, największe osiągnięcia, moje zainteresowania, marzenia... i inne) 
 
 

 
Jakie są tradycje turystyczno-krajoznawcze w Waszej miejscowości, szkole, klubie? 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
...................................................................................................................................................................................
.......... 

                                                           
 niewłaściwe skreślid 



...................................................................................................................................................................................

.......... 
 
Jak rozpoczęła się Wasza przygoda z Ogólnopolskim Młodzieżowym Turniejem Turystyczno-Krajoznawczym 
PTTK? Jak długo ona trwa? Największe osiągnięcia. 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
...................................................................................................................................................................................
.......... 
 
 
Do ankiety należy dołączyd fotografię drużyny wraz z opiekunem (minimalna wielkośd fotografii to 1024x768 
pikseli i rozdzielczości 300 DPI). Zgromadzone materiały posłużą do opracowania corocznej kroniki OMTTK 
PTTK.  

Uczestnicy i opiekun zespołu mają świadomośd, że zdjęcie może zostad użyte w celach promocyjnych jak 
również zamieszczone w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora eliminacji OMTTK 
PTTK lub instytucji współpracujących. 

 


