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KONKURSKONKURSKONKURSKONKURS    
UWAGA GDAŃSK UWAGA GDAŃSK UWAGA GDAŃSK UWAGA GDAŃSK ––––    ORIENTUJ SIĘ!ORIENTUJ SIĘ!ORIENTUJ SIĘ!ORIENTUJ SIĘ!    

XII edycja    
Marsz na orientację 

„„„„Gdańskie dzielnice Gdańskie dzielnice Gdańskie dzielnice Gdańskie dzielnice ––––    Ujeścisko Ujeścisko Ujeścisko Ujeścisko ----    ŁostowiceŁostowiceŁostowiceŁostowice””””    

 

Organizator: 

Prezydent Miasta Gdańska 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 

 

 

Współorganizatorzy: 

- Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska 

- Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  

- Klub Turysty „Alpino” przy Gdańskim Oddziale PTTK 

- Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. F. Mamuszki przy Oddziale Gdańskim PTTK 

 

Termin:  

12 maja 2016 r. (czwartek) w godzinach od  9.30 do 14.30  

 

Miejsce: 

Gdańsk  Ujeścisko - Łostowice    

 

Baza zawodów: 

Szkoła Podstawowa nr 86  w Gdańsku  

ul. Wielkopolska 20 

80-180 Gdańsk 

tel.  58  309 93 08 
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Cel zawodów: 

- poznanie przez uczniów atrakcji turystyczno-krajoznawczych Ujeściska i Łostowic jako  

dzielnic Gdańska    

- rozwijanie wśród młodzieży gdańskich szkół zamiłowania do uprawiania sportu i turystyki 

kwalifikowanej 

- popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako formy wypoczynku kształcącego 

samodzielność i spostrzegawczość  

-  pogłębienie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem 

-  poznanie przez uczniów miejsc i obiektów związanych z historią i dniem dzisiejszym     

     Przymorza i Jelitkowa   

-  kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w mieście, pogłębienie znajomości zasad    

poruszania się pieszego i rowerem w ruchu drogowym 

Regulamin konkursu: 

Każda ze szkół może zgłosić dwa zespoły składające się z po 5 uczniów. 

Uczniowie na starcie otrzymują mapę Gdańska  Ujeścisko - Łostowice z zaznaczonymi punktami 

kontrolnymi (PK), które należy odnaleźć w terenie i potwierdzić. 

Potwierdzenia PK dokonuje się poprzez dotarcie do zaznaczonego na mapie miejsca i wpisanie 

właściwej informacji na karcie startowej. 

W wybranych PK zespoły potwierdzenie dokonują poprze wpisanie w kolejną wolną kratkę 

dwuznakowego kodu z lampionu (należy uważać na punkty stowarzyszone) 

Wygrywa ten zespół, który przejdzie trasę zawodów w najkrótszym czasie, potwierdzi prawidłowo 

wszystkie PK i odpowie na pytania z zakresu historii i architektury Gdańska – Ujeścisko - Łostowice   

Zespoły uczestniczące w konkursie pozostają pod opieką nauczycieli (opiekunów). 

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada. 

Podczas zawodów obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie.  

Zgłoszenia: 

- telefonicznie do ZSO  nr 7 w Gdańsku  tel. 58 302 85 20 

- telefonicznie do organizatora zawodów – Mariusz Albecki  tel. kom. 505 085 902 

- faxem do ZSO  nr 7 w Gdańsku  fax  58 300 42 42  

- pocztą elektroniczną e-mail: m.albecki@zso7gda.pl   

- W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres szkoły, nazwiska i imiona uczestników,                                 

imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego opiekuna.                                                       

Zgłoszenia przyjmowane są do  dnia 06 maja 2016 r. 
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Program zawodów: 

godz.  od 930   –  przyjmowanie uczestników w miejscu startu, aktualizacja list startowych 

godz. 1000     –  rozpoczęcie zawodów 

godz. 1030 - 1130   –  start uczestników 

godz. 1230 – 1400   –  meta, zakończenie zawodów 

godz. 1400 – 1430  –  rozdanie nagród i dyplomów uczestnictwa  

 

Zakończenie zawodów: 

Uroczyste zakończenie zawodów odbędzie się  12 maja 2016 r. w godzinach 1400 – 1430  

w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku     

Uczestnicy, którzy zdobędą czołowe miejsca wśród szkół podstawowych oraz gimnazjów otrzymają 

nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów.  

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa. 

Dyplomy otrzymają również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. 

 

Proponowana literatura: 

Januszajtis A., Jujka Z., Z uśmiechem przez Gdańsk, Gdańsk 2003 

Niewiadomy G., Trójmiasto. Gdańsk – Sopot – Gdynia, Gdynia 2003  

www.gdansk.pl  

Plan Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska Ujeścisko - Łostowice 

Przepisy ruchu drogowego wymagane na kartę rowerową 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

przyznania, wydania, odbioru nagrody, jak również w celu publikacji imion i nazwisk laureatów 

Konkursu na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz na www.gim3gda.pl.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  

w Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia                

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926  

z późn. zm.). 
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W Konkursie będą stosowane Zasady punktacji i współzawodnictwa na Turystycznych 

Imprezach na Orientację PTTK, a w szczególności:  

 

W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy 

uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.  

 

Punkty karne uzyskuje się za:  

 

• brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) naniesionego na mapę przez organizatora  

– 90 pkt.  

• potwierdzenie punktu mylnego (PM) lub każdego punktu  kontrolnego ponad wymaganą  

liczbę – 30 pkt.  

• zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) – 30 pkt.  

• pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu 

kontrolnego – 30 pkt.  

• potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez 

organizatora na mapę wzorcową – 25 pkt.   

• brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego – 10 pkt.  

• każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS)                   

– 10 pkt.  

• każdą pełną minutę limitu spóźnień – 1 pkt.   

• każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień – 10 pkt. 

• błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie – 10 pkt.  

 

Źródło: http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf 

 

 

 

 

 


