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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1.  54. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska jest konkursem 

przeznaczonym dla młodzieży szkolnej, którego tematyka obejmuje wiedzę z zakresu 

historii i geografii Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uczestnictwo w Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej może pomóc szkołom  

w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej takich jak wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.  

3. Celem Olimpiady jest również zachęcenie młodzieży szkolnej do zdobywania wiedzy 

o własnym mieście i regionie, do zapoznawania się z jego tradycjami oraz walorami 

turystycznymi i krajoznawczymi.  

4. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza popularyzuje wśród uczniów krajoznawstwo 

i turystykę jako aktywną formę spędzania wolnego czasu, zachęca do indywidualnej 

pracy krajoznawczej poprzez studiowanie turystycznych czasopism, książek  

i przewodników. 

5. Jednocześnie Olimpiada może zachęcać młodzież do zdobywania odznak PTTK, np. 

GOT, OTP, MOK oraz regionalnych odznak krajoznawczych.  

6. 54. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza jest jednocześnie etapem okręgowym 

eliminacji 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-

Krajoznawczego PTTK. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. 54. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska organizowana jest na 

szczeblu powiatowym dla następujących typów szkół: 

a) szkoły podstawowe, 

b) szkoły ponadpodstawowe (bez szkół pomaturalnych). 

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

a)  etap szkolny – w terminie do 27 stycznia 2023 r. 
b)  etap powiatowy – 7 marca 2023 r. w godz. 9:00 – 15.00 w Liceum 

Ogólnokształcącym nr X im Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu, ul. Piesza 1 

REGULAMINY  POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

ETAP SZKOLNY 

1. Podstawowym celem etapu szkolnego jest zachęcenie młodzieży szkolnej 

do zdobywania wiedzy o własnym mieście i regionie, do zapoznawania się z jego 

tradycjami oraz walorami turystycznymi i krajoznawczymi.  

2. Celem konkursu jest również zachęcanie uczniów do aktywności krajoznawczo-

turystycznej, która stanowi formę popularyzacji wiedzy o własnym mieście  

i regionie.  

3. W eliminacjach szkolnych można przeprowadzić następujące konkurencje: 

a) Test krajoznawczy – pytania testowe obejmujące wiedzę o własnej miejscowości 

i regionie; sugeruje się, aby 50% pytań dotyczyło Wrocławia, a pozostała część  

województwa dolnośląskiego i Sudetów wraz z Przedgórzem Sudeckim, 

b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej. Zakres tematyczny obejmuje historię, 

tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w 

środowisku młodzieżowym, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej 

i zdobywania odznak PTTK. Zadania z zakresu topografii polegają na użyciu 
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znaków topograficznych na mapie, opisie znaków topograficznych, wykonaniu 

szkicu trasy marszu wg opisu itp.  

4. Organizatorzy eliminacji szkolnych mogą również przeprowadzić konkurencje 

praktyczne dowolnie wybrane z niżej wymienionych: 

1. Turystyczny marsz na orientację, 

2. Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście 

(mierzenie odległości, rozpoznawanie roślin, atrakcje turystyczne regionu, 

pakowanie plecaka turystycznego, rozstawianie namiotu)   

3. Turystyczny rower (tor przeszkód,  naprawa roweru)  

4. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej 

pomocy),  

5. Konkurs odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie) 

5. W etapie szkolnym organizatorzy mogą również przeprowadzać konkurencje według 

własnych pomysłów i możliwości. Zasady punktacji ustalają organizatorzy etapu 

szkolnego i podają do wiadomości uczestników. 

6. Zakończeniem etapu szkolnego jest wyłonienie 3-osobowego zespołu, który 

reprezentować będzie szkołę w kolejnym etapie.  

7. Po zakończeniu etapu szkolnego opiekunowie grup wysyłają w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 lutego 2023 r. zgłoszenie do  Liceum Ogólnokształcące nr X im 

Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu według załączonego wzoru. (załącznik 1). 

8. Zgłoszenia można wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

a.duda@lo10.wroc.pl 

9. Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia e-mailem. 

10. Nagrody dla uczestników etapu szkolnego zapewniają szkolne komisje. 

 

FINAŁ konkursu 

Finał konkursu organizują: 

– Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu, 

– Klub Pilotów i Przewodników "Rzepiór" we Wrocławiu, 

– Studenckie Koło Przewodników Sudeckich. 

Przeprowadzany jest on w dwóch kategoriach: 

– Uczniowie szkoły podstawowej, 

– Uczniowie szkoły ponadpodstawowej.  

 

1. W finale biorą udział 3-osobowe reprezentacje zgłoszonych szkół.  

2. Od uczestników wymaga się posiadania: 

a) legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości, 

b) oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów uczniów na udział w Olimpiadzie i na 

wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych do celów organizacji 

Olimpiady oraz oświadczenia o zaznajomieniu się z Regulaminem finału  

(załącznik 3). 

c) Maseczki zakrywającej nos i usta (w razie konieczności związanej z zagrożeniem 

epidemiologicznym) 

3. Finał konkursu obejmuje następujące konkurencje: 

a) Test krajoznawczy – pytania testowe z wiedzy o własnej miejscowości 

i regionie; 50% pytań będzie dotyczyć Wrocławia, a pozostała część – 

Województwa Dolnośląskiego i Sudetów wraz z Przedgórzem Sudeckim.  

mailto:a.duda@lo10.wroc.pl
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b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej, Zakres tematyczny obejmuje historię, 

tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zasady uprawiania 

turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK. Zadania z zakresu 

topografii polegają na użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej lub 

wykonaniu innych zadań dotyczących mapy (np. wykreślanie profilu terenu, 

obliczanie odległości, obliczanie punktacji GOT, identyfikowanie szczytów na 

zdjęciu (obrazie) na podstawie mapy, opisie znaków topograficznych, wykonaniu 

szkicu trasy marszu wg opisu). Do wykonania zadań z zakresu topografii 

uczniowie powinni posiadać pomoce: linijka, ekierka, ołówek, kolorowa kredka. 

c) Rozpoznawanie atrakcji turystycznych regionu (Wrocław, Województwo 

Dolnośląskie, Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim) na slajdach. 

4. Uczestnicy konkurencji a) oraz b) udzielają indywidualnie odpowiedzi na pytania.  

W konkurencji c) rozpoznawanie atrakcji uczniowie wspólnie odpowiadają na 

pytania. W teście krajoznawczym można uzyskać 50 pkt. W teście wiedzy 

turystycznej i topograficznej: 30 pkt. W konkurencji rozpoznawanie atrakcji 

turystycznych drużyna w każdej kategorii szkół może uzyskać maksymalnie 60 

punktów turniejowych. Do punktacji turniejowej liczy się suma punktów zdobytych 

we wszystkich konkurencjach, maksymalnie 300 pkt. 

5. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie 

zespołu decyduje kolejność wyników w teście krajoznawczym. Jeśli w teście 

krajoznawczym zespoły te uzyskały również jednakową liczbę punktów, o kolejności 

zespołu decyduje kolejność w teście topograficznym i turystycznym. W przypadku 

tej samej ilości punktów organizatorzy przeprowadzają dogrywkę z pytaniami  

z zakresu testu krajoznawczego. 

6. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania:  
1) przepisów niniejszego Regulaminu 

2) poleceń sędziów poszczególnych konkurencji, sędziego głównego  

i organizatorów, 

3) zasad obowiązujących w szkole w związku z zagrożeniem epidemicznym (w 

razie takiej potrzeby) 

7. Każdy uczestnik zespołu musi samodzielnie, wystartować we wszystkich 

konkurencjach. Skład zespołu w trakcie trwania finału nie powinien ulec zmianom; 

w uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę maksymalnie 2 członków przed 

rozpoczęciem pierwszej konkurencji turniejowej.  

8. W przypadku braku udziału któregoś uczestnika, zespół ma prawo brać udział  

w pomniejszonym składzie w danym etapie, do końca jego trwania.  

9. Dyskwalifikacja  

1) Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić za nieprzestrzeganie postanowień 

Regulaminu oraz poleceń sędziów i organizatorów danego etapu Konkursu.  

2) Powody i przewinienia będące podstawą do dyskwalifikacji:  

a. brak legitymacji szkolnej lub innego dokumentu w czasie trwania Konkursu, 

w szczególności na starcie konkurencji,  

b. spóźnienia na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia konkurencji,  

c. korzystanie w trakcie konkurencji z nowoczesnych środków łączności.  

d. stosowanie używek np. alkoholu, narkotyków, środków odurzających, palenie 

papierosów,  

e. stwierdzenie niesamodzielnego uczestnictwa w konkurencjach indywidualnych 

i podpowiadanie innym uczestnikom 
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10. W przypadku zaistnienia podczas trwania finału protestów, skarg, zażaleń składanych 

przez uczestników i opiekunów w pierwszej kolejności rozpatrywane są one przez 

sędziego danej konkurencji, następnie przez sędziego głównego finału. 

11. Organizatorzy Olimpiady nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu 

wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania konkurencji. 

12. Laureatami 54. Olimpiady zostają uczestnicy finału, którzy w danej kategorii 

uczniów osiągnęli najlepsze wyniki na tym etapie i stanowią minimum 30% 

uczestników finału.  

13. Nagrody i dyplomy dla uczestników zapewniają organizatorzy. 

14. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników. 

15. Najlepsza drużyna w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

uczestnicząca w 54. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej może reprezentować 

powiat w etapie wojewódzkim 49. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO 

TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK.  

16. W przypadku zagrożenia epidemicznego i związanymi z nim obostrzeniami 

organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w organizacji finału. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące 54. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej 

Dolnego Śląska można uzyskać drogą elektroniczną   

Agnieszka Duda, e-mail a.duda@lo10.wroc.pl  

 

Ponadto zainteresowane szkoły mogą otrzymać przykłady testów krajoznawczych  

i topograficznych wraz z poprawnymi odpowiedziami z ostatnich dwóch olimpiad – 

zapotrzebowania wysyłać na:  

Andrzej Wojciechowski, e-mail:  aewoj@poczta.onet.pl,  

mailto:a.duda@lo10.wroc.pl
mailto:aewoj@poczta.onet.pl
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 54. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska  
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EKO-GRAF, Wrocław   
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Janusz Czerwiński, Wrocław EKO-GRAF  

Wydawnictwo Kartograficzne 
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Stanisław Klimek 
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VIA NOVA  
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Gajewski Jerzy  Vademecum Turysty 
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PTTK” Kraj” 

pod redakcją 
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Wybieram wędrowanie. 

 

PTTK „Kraj” 

Bogdan Sołtysiak Harce z mapą Chorągiew Szczecińska ZHP  

Brygier Waldemar Główny Szlak Sudecki COMPASS 

Mapy turystyczne  

 

Strony internetowe:  

http://www.wroclaw.pl/turystyka  

https://dolnyslask.travel/odkryj_dolny_slask/ 

https://poznajdolnyslask.pl/zwiedzaj 

www.pttk.pl/ 

www.mlodziez.pttk.pl. 

https://skps.wroclaw.pl/ 

http://www.dzpk.pl/   
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Załącznik 1  

ZGŁOSZENIE  

do finału 54. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska  

 
Nazwa szkoły: 
 
 

Adres szkoły:  
 
 

E – mail szkoły: 
 
 

Telefon: 
 

Kategoria  
 
 

     szkoły podstawowe  
      

     szkoły ponadpodstawowe   
 

Nazwisko i imię opiekuna: 
 
 
 

E- mail opiekuna 
 
 

 

 
 

lp. Imię i Nazwisko ( proszę pisać literami drukowanymi) Klasa  

1   

2   

3   

 

W eliminacjach szkolnych brało udział …… osób, w tym …… członków PTTK. 

 

1) niepotrzebne skreślić                                  

                                                              

      ……………………………………………………… 
        Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

Zgłoszenia należy przesłać do  

10 lutego 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres a.duda@lo10.wroc.pl  

mailto:a.duda@lo10.wroc.pl
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Załącznik nr 2 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PT. 54. MŁODZIEŻOWA OLIMPIADA 

KRAJOZNAWCZA DOLNEGO ŚLĄSKA 

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, 

z której wywodzi się uczestnik, który przeszedł do międzyszkolnego etapu Konkursu, przetwarzanie 

danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, 

zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w 

niniejszym dokumencie.  

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest 

zapewnić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza 

zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.  

3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga wyrażenia zgody co 

najmniej na udział uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi 

uwzględnienie uczestnika w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma 

charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie. 

4. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi 

wraz ze zgłoszeniem uczestników do międzyszkolnego etapu Konkursu (patrz Załącznik nr 1). 

5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest 

zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie 

zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp 

mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o 

dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora). 

6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania 

z zewnętrznych podwykonawców.  

7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym 

ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku 

mailem na adres m.polak@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl.  

8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych 

zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności 

Organizatora na adres m.polak@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl  

9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie 

kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie 

dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem. 

10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze 

przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się 

audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 

ust. 3 lit. h) RODO). 

11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w zakresie etapu szkolnego Konkursu, Organizator nie 

ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich Uczestników. W tym zakresie 

Państwa placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników. 
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PATRONAT:  wystąpiono o patronaty:                 ORGANIZATORZY:  
DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY          LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X  

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE                               KLUB PRZEWODNIKÓW I PILOTÓW RZEPIÓR 
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI                                                                 STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW SUDECKICH 

  
                                                                                                                       
 

Załącznik nr 3 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

  Potwierdzam swoją zgodę na udział ______________________ (imię i nazwisko) w konkursie pt.  

54. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska, zgodnie z jego regulaminem dostępnym na: . 

http://www.lo10.wroc.pl/ 

 

_____________________ 

Miejscowość, data 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  

 

____________________________________  (imię i nazwisko uczestnika) utrwalonego w postaci zdjęć i 

filmów, z przeprowadzenia konkursu pt. 54. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska, 

przez organizatora Konkursu: Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.  

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora oraz na profilach Organizatora 

na portalu Facebook. 

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność 

działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. 54. Młodzieżowa Olimpiada 

Krajoznawcza Dolnego Śląska (dalej: Konkurs) jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii 

Sempołowskiej we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51- 109 Wrocław. 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasińskiego 16, 

60-830 Poznań, e-mail m.polak@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl. 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu 

wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, 

dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, 

a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego 

Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że 

uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez 

Organizatora.  

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na wyżej wskazane dane kontaktowe.  

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 
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