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Regulamin konkursu 
"Szkoła Województwa Mazowieckiego 
Aktywna Turystycznie" 

 
 

 
 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie 
Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (MFO PTTK) we 
współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

2. Konkurs jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z rokiem 
szkolnym, pierwsza edycja obejmuje rok szkolny 2015/2016. 

 

II. Cele i zadania Konkursu 

1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego 
niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne. 

2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa 
mazowieckiego. 

3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej 
działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, 
najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży. 

4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież 
do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W konkursie mogą uczestniczyć szkoły z terenu województwa mazowieckiego niezależnie 
od faktu kto jest organem założycielskim szkoły. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik  
do niniejszego regulaminu i przesłanie jej na adres MFO PTTK 00-075 Warszawa  
ul. Senatorska 11 do dnia 30 września 2016 roku za rok szkolny 2015/2016. 

3. Uczestniczące w Konkursie szkoły klasyfikowane będą w 4 kategoriach:  

 szkół podstawowych,  

 gimnazjów,  

 szkół ponadgimnazjalnych, 

 szkoły specjalne. 
4. Oceny nadesłanych ankiet dokonuje komisja konkursowa powołana na wniosek MFO 

PTTK przez Województwo. Komisja konkursowa swojej oceny dokonuje również na 
podstawie nadesłanej przez szkoły dokumentacji, obrazującej działania i osiągnięcia 
szkoły w turystyce i krajoznawstwie, zapisanej na płytach CD/DVD. 

5. Protokół komisji konkursowej jest zamieszczany na stronach internetowych 
organizatorów. 

 

IV. Podsumowanie konkursu 

1. Podsumowanie konkursu w poszczególnych latach odbędzie się w czasie imprez 
turystycznych organizowanych na terenie województwa. 

2. W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni szkoły, które otrzymają tytuły i prawo 
używania logo:  

 „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 
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 „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 

 „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 
3. Wśród szkół, które uzyskają tytuł „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 

komisja konkursowa w każdej kategorii wyłoni najlepszą, która otrzyma puchar przechodni 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Puchar w następnych latach będzie 
przekazywany kolejnemu zwycięzcy w danej kategorii 

4. Nagrodzone szkoły oprócz tytułów otrzymują materiały promocyjne od organizatorów oraz 
sponsorów. 

 

V. Uwagi końcowe 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje 
organizatorom Konkursu. 
 
 
 
Za Zarząd MFO PTTK 
 
 

Sekretarz Zarządu MFO PTTK        Prezes Zarządu MFO PTTK 
 
 
           Natalia Wojtyra      Jan Natkowski 
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