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Liderzy turystyki pieszej 2022 – w Oddziale PTTK Żarnów
W 2022 r. Oddział PTTK w Żarnowie obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Turystyka piesza
stanowiła przez wiele lat (i dalej jest) podstawową dyscyplinę aktywności członków Oddziału.
W bieżącym roku chcemy po raz drugi zaproponować naszym członkom udział
w przedsięwzięciu, które ma na celu większe zaangażowanie w imprezach turystyki pieszej,
szczególnie organizowanych przez macierzysty Oddział. W związku z tym Zarząd Oddziału
PTTK w Żarnowie w porozumieniu z Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej ogłasza konkurs
„ Liderzy turystyki pieszej 2022 - w Oddziale PTTK Żarnów”. Czas trwania konkursu od 1
stycznia do 31 grudnia 2022 r. Podsumowanie nastąpi wraz z końcem roku, natomiast wręczenie
tytułu i dyplomu „Lidera” oraz imiennego pucharu dla dziesięciu najlepszych piechurów
odbędzie się podczas uroczystości podsumowującej działalności Oddziału w styczniu 2023 r.
Uczestnikami konkursu mogą być tylko członkowie O/PTTK w Żarnowie z aktualnie opłaconą
składką , którzy prowadzą książeczkę wycieczek pieszych z systematycznymi wpisami
potwierdzającymi udział w rajdach lub wycieczkach pieszych PTTK. W celu ustalenia kolejnych
miejsc w rankingu posłużymy się n/w punktacją, za osiągnięcia dokonane w 2022 r.:
•

3 pkt. – za udział w imprezie pieszej przeprowadzonej przez inną organizację/instytucję

•

5 pkt. – za udział w rajdzie lub wycieczce pieszej zorganizowanej przez O/PTTK Żarnów
PREMIE PUNKTOWE

•

5 pkt. – za każdą odznakę regionalną zweryfikowaną w O/PTTK Żarnów

•

10 pkt. – za zdobytą odznakę turystyki pieszej lub normę „Za wytrwałość w TP”

•

10 pkt. – za uzyskanie uprawień PTP PTTK lub rozszerzenie uprawnień przodownickich

•

10 pkt. – za udział w Ogólnopolskim Zlocie PTP PTTK

•

10 pkt. – za zorganizowanie i przeprowadzenie oddziałowej imprezy turystyki pieszej

Biorący udział w konkursie wypełnią „Kartę udziału w konkursie”, która będzie dostępna
na zakończenie sezonu. Karta powinna być zgodna z wpisami w książeczce wycieczek pieszych i
innymi dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalenia ilości punktów. Zespół weryfikujący
karty powołany zostanie przez Zarząd Oddziału na wniosek OKTP PTTK w Żarnowie.
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