
REGULAMIN  KONKURSU  

„MŁODZI ZDOBYWCY SZCZYTÓW” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. 

JERZEGO KUKUCZKI W BIELSKU-BIAŁEJ , W 70 ROCZNICĘ URODZIN 

PATRONA. 

  

• Organizatorzy konkursu:    

• Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski SP 20 w Bielsku- 

Białej. 

• Cele konkursu : 

• kultywowanie tradycji  związanych z patronem szkoły, 

• budzenie wśród uczniów zainteresowania turystyką górską,  

• promocja krajoznawstwa terenów górskich, oraz zachęcenie do poznania ich 

przyrody, historii, tradycji i kultury, 

• budowanie więzi koleżeńskich, integracja rodzin i społeczności szkolnej.  

• Adresaci konkursu : 

• konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII , 

• każdy uczeń ma prawo wziąć udział w realizacji poszczególnych zadań 

konkursowych z rodziną, klasą, drużyną harcerską, zespołem sportowym, 

grupą koleżeńską lub indywidualnie ( nie wyłącza to obowiązku opieki nad 

dzieckiem ze strony rodziców / opiekunów lub innych odpowiedzialnych 

osób dorosłych) 

• Zadanie konkursowe:  

• Potwierdzone piesze zdobycie jak największej ilości szczytów z listy Korona 

Gór Polski ( klasy IV -  VIII),  z listy Mała Korona Beskidów (klasy I-III ). 



Wykaz w zał. nr 1 – z wyłączeniem wcześniej zaplanowanych wycieczek 

klasowych.                       

• potwierdzenie zdobycia szczytu odbywa się : 

• w Książeczce Korony Gór Polski , w sposób przewidziany w Klubie 

Zdobywców Korony  Gór Polski  http://kgp.info.pl/  lub  

• w kronice, w sposób przewidziany przez PTTK Podbeskidzie dla Małej 

Korony Beskidów http://bielsko.pttk.pl lub 

• poprzez wykonaną na szczycie fotografię, z widocznym wizerunkiem 

uczestnika na tle charakterystycznego dla danego szczytu krajobrazu, 

wklejoną na oddzielnej stronie w stworzonym przez uczestnika albumie oraz 

pieczęć schroniska, placówki, firmy mającej tam siedzibę (w przypadku 

braku takowej – pieczęć z miejscowości najbliższej szczytowi). Dodatkowo 

strona powinna być opatrzona datą i godziną wejścia, a fakt zdobycia szczytu 

zatwierdzony odpowiednio w terminie 21 dni od wejścia  przez 

uprawnionego przedstawiciela szkoły podpisem w zał. nr 1 do regulaminu. 

• Termin:  

• do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnej chwili od momentu 

jego ogłoszenia w roku szkolnym 2019/2020 składając wypełnioną kartę 

zgłoszenia (zał. nr 2) zawierającą m.in. akceptację regulaminu i nick 

używany w comiesięcznej tabeli wyników na ręce p. Mateusza 

Radaczyńskiego. 

• zdobycia należy dokonać w okresie od chwili zgłoszenia udziału w konkursie 

do końca maja 2020 r. 

• dokumenty potwierdzające zdobycia szczytów  należy dostarczyć 

organizatorom konkursu do dnia 5.06.2020 r. (piątek) na ręce p. Mateusza 

Radaczyńskiego 

• Nagrody:  

http://kgp.info.pl/
http://bielsko.pttk.pl/


Pula nagród w konkursie wynosi 3000zł. 

Zwycięzca ( największa ilość zdobytych szczytów przez jedną osobę) 

• kategoria I – klasy I- III , Mała Korona Beskidów 

• kategoria II –klasy IV – VIII, Korona Gór Polski 

Wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli min. 5 szczytów otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

• Postanowienia końcowe:  

• Organizatorzy raz w miesiącu na tablicy Samorządu Uczniowskiego publikują listę 

rankingową uczestników i klas. 

• Do czuwania nad przebiegiem konkursu i rozstrzygania w sprawach spornych powołuje 

się 6 osobową komisję konkursową w składzie: 2 przedstawicieli Rady Rodziców, 2 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

• Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 

zakończenia roku szkolnego 2019/2020 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu. 


