
REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJAKTYWNIEJSZEGO KLUBOWICZA 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWO – TURYSTYCZNEGO „DIABLAK” 

 

 

§ 1 

Adresaci konkursu 

1. Adresatami konkursu są członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego 

„DIABLAK”, będący jednocześnie: 

a) uczniami szkół gimnazjalnych; 

b) uczniami szkół ponadgimnazjalnych; 

c) studentami. 

 

§ 2 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa od 1 stycznia 2015 r. do dnia poprzedzającego Walne Zebranie 

członków, które odbędzie się w grudniu 2015r. 

 

 

§ 3 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

a. promowanie aktywności turystycznej; 

b. promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych; 

c. zwiększenie wiedzy młodzieży na temat kraju ojczystego; 

d. popularyzacja aspektów poznawczych; 

e. promowanie Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT); 

f. promowanie odznak turystycznych ustanowionych przez PTTK zarówno na szczeblu 

lokalnym jak i ogólnopolskim; 

g. integracja młodzieży różnych środowisk; 

h. popularyzacja wśród młodzieży pracy grupowej; 

i. zwiększenie zaangażowania młodzieży w działalność Klubu; 



j. popularyzacja literatury podróżniczej i związanej z turystyką; 

k. podniesienie atrakcyjności działań Klubu; 

 

 

 

§ 4 

Zasady ogólne 

1. Każdy członek  Klubu spełniający warunki § 1 w okresie objętym § 2 zdobywa punkty. 

2. Zdobyte punkty są sumowane i prezentowane na liście rankingowej konkursu, 

opublikowanej na stronie Klubu. 

3. Uczestnik konkursu, który w okresie określonym w  § 2 zdobędzie największą liczbę 

punktów, zostaje laureatem konkursu. 

4. W gestii uczestnika jest dopilnowanie i ewentualne informowanie o kwestiach 

związanych  

z naliczaniem punktów. 

5. Nagrody zostaną wręczone na Walnym Zebraniu członków Klubu. 

 

§ 5 

Zasady przyznawania punktów 

Punkty w konkursie przyznawane są za: 

1. udział w wycieczkach i imprezach organizowanych przez UKST „DIABLAK” – 100 pkt.; 

2. udział w konkursach o tematyce turystycznej, krajoznawczej, ekologicznej – 50 pkt.; 

3. zajęcie miejsc III/II/I w konkursach określonych w pkt. 2 odpowiednio – 60/70/80 pkt. 

(plus punkty zgodne z §5  pkt. 2); 

4. udział w quizach na Facebooku - określone odrębnymi przepisami zgodnie z 

następującymi zasadami (prosimy zapoznać się z zasadami quizów na Facebooku): 

a. za każdorazowe odgadnięcie poprawnej odpowiedzi 30 punktów, 

b. za wygranie sezonu kolejne  80 punktów, 

c. za każdorazowe przygotowanie sezonu  100 punktów; 

5. wypożyczenie książki z Biblioteki Klubowej 50 pkt. za każdą pozycję; 

6. zaangażowanie w pracę nad stroną internetową Klubu: 

a. za każdą publikację dotyczącą tematyki turystycznej – 50 pkt.; 



b. za opis własnego wyjazdu ze zdjęciami – 80 pkt. (dopuszcza się publikację na stronie 

internetowej Klubu i/lub klubowym Facebooku  relacji z prywatnych wyjazdów turystycznych 

członków Klubu); 

7. zdobycie kolejnego stopnia/normy GOT – 100 pkt.; 

8. zdobycie kolejnego stopnia/normy odznak określonych w § 3 – 80 pkt.; 

9. ukończenie kursów, szkoleń itp. (również tzw. e-learningowych) o charakterze 

związanym z turystyką, potwierdzonych certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem – 150 pkt.; 

10. zachęcenie kolegi/koleżanki do udziału w wyjazdach/imprezach organizowanych przez 

UKST „DIABAK” – 50 pkt.; 

11. opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników wycieczki – 80 pkt.; 

12. wyszukanie i przekazanie informacji o konkursie w którym członkowie Klubu mogliby 

wziąć udział – 20 pkt. 

13. Ilość punktów uzyskanych za udział w wyjazdach i imprezach Klubowych musi 

stanowić przynajmniej 60% wszystkich zdobytych punktów. 

 

 

 

 

§ 6 

Kwestie sporne i niezawarte w regulaminie 

1. Wszelkie kwestie sporne i niezawarte w regulaminie rozstrzygają władze Uczniowskiego Klubu 

Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt 

konkursy.ukst.diablak@gmail.com 

 

 


