Regulamin konkursu „Najaktywniejszy prowadzący”
1. Celem konkursu jest aktywne działanie członków Klubu poprzez prowadzenie wycieczek
jednodniowych i wielodniowych.
2. W konkursie mogą brać udział tylko członkowie Klubu.
3. Konkurs jest prowadzony w kategorii wycieczek jednodniowych i wycieczek wielodniowych.
4. Konkurs trwa od 1 grudnia do 30 listopada następnego roku.
5. W rywalizacji konkursowej zaliczane będzie prowadzenie:
a) wycieczek jednodniowych wyszczególnionych w programie imprez (kalendarzyku),
b) wycieczek jednodniowych zgłaszanych podczas zebrań klubowych nie ujętych w kalendarzyku,
c) wycieczek wielodniowych wyszczególnionych w programie imprez (kalendarzyku),
d) wycieczek wielodniowych zgłaszanych podczas zebrań klubowych nie ujętych w kalendarzyku,
6. W konkursie zaliczane jest prowadzenie wycieczek rowerowych organizowanych przez cały okres
trwanie konkursu oraz prowadzenie wycieczek pieszych w okresie od 1 grudnia do 1 marca.
7. Punktacja podczas trwania konkursu będzie naliczana w następujący sposób:
a) prowadzenie wycieczki jednodniowej
- 1 pkt.
b) prowadzenie wycieczki wielodniowej (za każdy dzień)
- 2 pkt.
c) punktacja dodatkowa dla prowadzącego wycieczkę za ilość uczestników według tabeli
wyszczególnionej w pkt. 8 regulaminu konkursu.
8. Punktacja dodatkowa dla prowadzącego wycieczkę za ilość uczestników danej wycieczki naliczana
będzie według następującej tabeli:
Liczba uczestników
(bez prowadzącego)
od 2 do 4 osób
od 5 do 9 osób
od 10 do 14 osób
od 15 do 19 osób
od 20 do 24 osób
od 25 do 29 osób
powyżej 30 osób

Wycieczka jednodniowa

Wycieczka wielodniowa

0,5 pkt.
1,0 pkt.
1,5 pkt.
2,0 pkt.
2,5 pkt.
3,0 pkt.
3,5 pkt.

1,0 pkt./ za każdy dzień
2,0 pkt. / za każdy dzień
3,0 pkt. / za każdy dzień
4,0 pkt. / za każdy dzień
5,0 pkt. / za każdy dzień
6,0 pkt. / za każdy dzień
7,0 pkt. / za każdy dzień

9. Warunki szczegółowe:
a) w konkursie prowadzącemu będą zaliczane wycieczki w których będą brał udział minimum
dwie osoby (bez prowadzącego),
b) w konkursie dopuszcza się wyznaczenie przez prowadzącego wycieczkę osoby pomagającej,
której naliczona będzie punktacja do klasyfikacji konkursu w ilości 0,5 pkt.
c) w konkursie dopuszcza się zaliczenie punktów za prowadzenie wycieczki rowerowej, której
celem jest dojazd i powrót na imprezę turystyczną organizowaną przez inny klub lub
instytucję pod warunkiem, że nadesłany regulamin imprezy został ogłoszony podczas
zebrania klubowego, a organizowana wycieczka rowerowa jest wyjazdem zbiorowym
ogłoszonym podczas zebrania klubowego.
10.Podsumowanie konkursu dokonuje Zarząd Klubu, którego wyniki będą ogłaszane podczas zebrań
sprawozdawczych.
11.Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Klubu.
12.Regulamin w obecnej postaci został uchwalony przez Walne Zebranie Klubu dnia
13 grudnia 2012 roku i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2012 roku.

