REGULAMIN KONKURSU TURYSTYCZNEGO
41 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Powitanie Wiosny” 10.05.2014r.
Konkurs turystyczny jest jednym z punktów rajdu.
Rajd organizowany jest przez Komisję Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w
Cieszynie.

I.

Cel konkursu
1. Poznawanie walorów turystycznych regionu, (Ziemi Cieszyńskiej, Beskidu Śląskiego, Żywieckiego,
Beskidu Śląsko - Morawskiego)
2. Przypomnienie historii Ziemi Cieszyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii turystyki oraz
przegląd najważniejszych współcześnie wydarzeń w regionie.
3. Zagospodarowanie regionu.
4. Kultywowanie gwary cieszyńskiej

II.

Data i miejsce konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 10.05.2014r. o godz. 11:30
na mecie rajdu, na Równicy przy Schronisku PTTK
III.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w rajdzie
Uczestników konkursu należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie, (rubryka
„Udział w konkursie: imię i nazwisko, kategoria”)
Zgłoszenia przyjmowane będą również na mecie Rajdu, 109.05.2014r. do godz. 11.20
Z każdej szkoły w konkursie może uczestniczyć maksymalnie 1 uczeń w każdej kategorii
Szkoły mające w rajdzie 30 i więcej osób, mogą wystawić w konkursie dodatkowego uczestnika

Kategorie wiekowe konkursu
1.

V.

Konkurs przeprowadzany jest w 3 kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs, zasady punktacji i nagrody
1.

Uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymują do rozwiązania test, w którym jest 35 pytań. Przy
każdym pytaniu podane są trzy odpowiedzi. Należy otoczyć obwódką właściwą odpowiedź.
Ilość pytań może ulec zmianie w granicach, plus, minus 5
2. Za każdą właściwą odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.
3. Zwycięża ten zawodnik, który uzyska najwięcej punktów (maksymalnie można uzyskać 35 punktów)
Uwaga!! Zakreślenie w jednym pytaniu dwóch odpowiedzi – ewentualne poprawki dyskwalifikują tą odpowiedź.
Zawodnik otrzymuje za to pytanie 0 (zero) punktów.
4.
5.

Nagrodami rzeczowymi i dyplomami premiowane są 4 pierwsze miejsca.
W przypadku uzyskania na premiowanych miejscach jednakowej ilości punktów następuje dogrywka:
- zawodnicy odpowiadają po kolei na pytania z zestawu dodatkowego, który liczy 40
pytań (sami wybierają numer pytania)
- za każdą właściwą odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 punkt.
- dopuszcza się w dogrywce możliwość przejścia pytania na następnego uczestnika, (uczestników) w
razie błędnej odpowiedzi lub braku odpowiedzi poprzednika.

UWAGA: W związku z notorycznym brakiem czasu po zakończeniu konkursu, Komisja po sprawdzeniu
wszystkich testów podaje wyniki tylko pierwszych pięciu miejsc (nagrody od 1-4 miejsca).
Godzina przeprowadzenia konkursu, 1:30 jest optymalna dla tych, którzy chcą brać w nim udział jak i dla
wszystkich uczestników rajdu, biorąc pod uwagę możliwości rozjazdu po jego zakończeniu.
Aby otrzymać wszystkie wyniki Konkursu Turystycznego wystarczy podać adres internetowy
szkoły w zgłoszeniu lub na mecie Rajdu.

Organizator konkursu

