REGULAMIN
edycja 2019/2020
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną Olimpiady Krajoznawczej Województwa Zachodniopomorskiego,
zwanej dalej Olimpiadą jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125, z późn. zm.).
2. Olimpiada jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu wojewódzkim z wiedzy
z zakresu krajoznawstwa województwa zachodniopomorskiego.
3. Organizatorem Olimpiady jest North Team przy Oddziale Zachodniopomorskim
PTTK z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 70-206 Szczecin, tel. 79 159 159 4, email:
paszek@northteam.pl, adres www: northteam.pl.
4. Olimpiada organizowana jest we współpracy z przedstawicielami branży turystycznej,
środowiskiem akademickim, organizacjami turystycznymi i przewodnikami.
5. Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne Organizatora, dotacje, środki
uzyskane od sponsorów i mecenasów Olimpiady, w tym darowizny od osób
prawnych i osób fizycznych.
§ 2. Cel Olimpiady
1. Głównym celem konkursu jest promowanie krajoznawstwa wśród młodzieży,
upowszechnianie wiedzy o województwie zachodniopomorskim, jego historii,
walorach krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.
2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji uczniów.
3. Motywowanie uczniów do podejmowania działań wykraczających poza ramy szkoły
oraz odkrywanie talentów i rozwój zainteresowań.
4. Integracja
środowiska
krajoznawczego
i
turystycznego
województwa
zachodniopomorskiego.
§ 3. Organizacja Olimpiady
1. Olimpiada jest konkursem jednostopniowym o zasięgu wojewódzkim. Organizacja
i przebieg zawodów odbywa się według harmonogramu określonego w Terminarzu
Olimpiady.

2. Olimpiada rozgrywana jest w kategoriach:
a. Szkoły Podstawowe,
b. Szkoły Ponadpodstawowe.
Podczas Olimpiady rozgrywane są klasyfikacje:
a. indywidualna,
b. drużynowa.
3. Zgłoszenia udziału uczniów dokonuje opiekun szkoły/klubu przez przesłanie
formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu Olimpiady na
adres paszek@northteam.pl w terminie wskazanym w Terminarzu Olimpiady.
4. Szkoła może wystawić maksymalnie trzy trzyosobowe drużyny.
5. Szkoła może zgłosić do Olimpiady niepełne drużyny.
§ 4. Przebieg Olimpiady
1. Olimpiada składa się z dwóch etapów:
a. testu wiedzy z województwa zachodniopomorskiego, pisanego
indywidualnie, za który można zdobyć maksymalnie 100 pkt.,
b. rozpoznawania 25 obiektów województwa (miasto, nazwa obiektu
i szczegóły dotyczące go, np. wezwanie w przypadku kościoła, styl
architektoniczny, nazwa lub dawny właściciel zamku) w trzyosobowej
drużynie, za które będzie można zdobyć maksymalnie 50 pkt.
2. Do klasyfikacji drużynowej będą zliczane punkty zdobyte w teście krajoznawczym
przez wszystkich członków drużyny oraz punkty zdobyte przez drużynę podczas
rozpoznawania obiektów.
3. Olimpiada odbędzie się 21 marca 2020 roku o godzinie 10:00. Olimpiada
rozgrywana będzie w Policach, a dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym
terminie w Terminarzu.
4. Podstawowym zakresem wiedzy jest Kanon Krajoznawczy Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Kanon Krajoznawczy Polski, Mapa Szlaku
Miejskiego w Szczecinie. Pytania mogą również obejmować znajomość mapy
województwa.
§ 5. Nagrody i uprawnienia
1. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje osoba, która otrzymała nie mniej niż 90%
możliwych do zdobycia punktów z testu indywidualnego. Jeżeli tytuł laureata
otrzymało mniej niż 15% uczestników, to wtedy tytuł laureata otrzymuje do 15%
uczestników z najwyższymi wynikami przy czym ich wyniki nie mogą być niższe niż
80% możliwych do zdobycia punktów.
Laureaci otrzymują również złoty medal Olimpiady Krajoznawczej Województwa
Zachodniopomorskiego.
2. Tytuł finalisty Olimpiady otrzymuje osoba, która otrzymała nie mniej niż 60%
możliwych do zdobycia punktów z testu indywidualnego. Finaliści otrzymują również
srebrny medal Olimpiady Krajoznawczej Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują Puchary Olimpiady Krajoznawczej oraz
tytuły Mistrza, Wicemistrza i Drugiego Wicemistrza Olimpiady Krajoznawczej
Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Organizator może wręczyć wyróżnienia indywidualne lub drużynowe.

5. Organizator może przyznać nagrody nauczycielom/opiekunom, którzy
przygotowywali laureatów do udziału w Olimpiadzie oraz szkołom, których
uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki.
6. Uczestnicy Olimpiady, mogą otrzymać nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane
przez Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie w ramach dostępnych
środków.
7. Każda nagrodzona osoba i drużyna otrzyma certyfikat/dyplom potwierdzający
osiągnięcie.
8. Podsumowanie Olimpiady odbędzie się w dniu Olimpiady, tj. 21 marca 2020 r., jedynie
medale mogą zostać przekazane w późniejszym terminie z powodu niewiadomej ilości
finalistów/laureatów. Szczegółowe informacje zostaną podane w Terminarzu
Olimpiady.
§ 6. Przepisy końcowe
1. Opiekun, dokonując zgłoszenia udziału w Olimpiadzie, zgadza się na postanowienia
Regulaminu Olimpiady i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Przystąpienia do Olimpiady jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika dla celów niezbędnych do
przebiegu Olimpiady i dokumentowania przebiegu Olimpiady, a także na
publikowanie wyników i zdjęć z Olimpiady na stronie organizatora, Oddziału PTTK
oraz stron na profilu facebook.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady jest
Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 70-206 Szczecin.
Organizator Olimpiady może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika
Olimpiady w celach informacyjnych związanych z organizacją i przebiegiem
Olimpiady za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów
społecznościowych. Z powyższego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne
wynagrodzenie.
4. Uczestnik w trakcie trwania konkursu zobowiązany jest mieć ze sobą dokument
tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości, w danych warunkach
organizować konkurs w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały osób
niepełnosprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd
North Team przy Oddziale Zachodniopomorskim PTTK w Szczecinie.

