
Regulamin konkursu ,,Najaktywniejszy prowadzący”

1. Celem konkursu jest aktywne działanie członków Klubu poprzez prowadzenie oraz organizację
atrakcji, wycieczek  i rajdów jednodniowych i wielodniowych.

2. W konkursie mogą brać udział tylko członkowie Klubu.

3. Konkurs jest prowadzony w kategorii wycieczek i rajdów jedno i wielodniowych.

4. Konkurs trwa od 15 listopada tego roku do 15 listopada następnego roku.

5. W rywalizacji konkursowej zaliczane będzie prowadzenie i organizacja atrakcji, wycieczek, rajdów

jednodniowych i wielodniowych wyszczególnionych w programie imprez a także nie ujętych w

programie pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia do Zarządu Klubu.

6. W konkursie zaliczana będzie pomoc w organizacji wycieczek i rajdów a także prowadzenie

wycieczek i rajdów pieszych w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

7. Punktacja

a) Organizacja wycieczki lub rajdu jednodniowego – 1 pkt.

b) Organizacja wycieczki lub rajdu wielodniowego – 2 pkt. za każdy dzień
c) Organizacja atrakcji na wycieczkach lub rajdach jednodniowych – 1 pkt ( za każdą atrakcję )

d) Organizacja atrakcji na wycieczkach lub rajdach wielodniowych – 2 pkt ( za każdą atrakcję )

e) Za pomoc w organizacjach jednodniowych, atrakcji, sprawozdań -   0.25 pkt ( za każdą pomoc )

f) Za pomoc w organizacjach wielodniowych, atrakcji, sprawozdań – 0,5 pkt  (za każdą pomoc )

g) Za napisanie sprawozdania z rajdu lub wycieczki jednodniowej – 0,5 pkt

h) Za napisanie sprawozdania z rajdu lub wycieczki wielodniowej – 1 pkt ( za każdy dzień )

i) Za ilość uczestników na danej wycieczce lub rajdzie:

Liczba uczestników          Wycieczka jednodniowa          Wycieczka wielodniowa

( bez prowadzącego )                                                                   ( za każdy dzień )

od 2 do 5 osób                              0.5 pkt                                            1 pkt

od 6 do 10 osób                            1.0 pkt                                            2 pkt

od 11 do 15 osób                          1.5 pkt                                            3 pkt

od 16 do 20 osób                          2.0 pkt                                            4 pkt

od 21 do 25 osób                          2.5 pkt                                            5 pkt

od 26 do 30 osób                          3.0 pkt                                            6 pkt

itd.                                            Itd.                                                 Itd.

Organizacja atrakcji to m.in. ogniska, konkursy, spływy, przewodnicy, prelegenci, muzea itd.

Pisanie sprawozdania obejmuje też umieszczanie zdjęć.

8. Prowadzącemu będą zaliczane wycieczki i rajdy w których będą brały udział minimum 2 osoby ( bez

prowadzącego )

9. W czasie trwania zlotów i rajdów organizowanych przez inne kluby lub instytucje będą zaliczane

tylko dni za prowadzenie grupy na dojazd na daną imprezę i powrót z danej imprezy.

10. Punkty za organizację i wszelkiego rodzaju pomoc będą zaliczane tylko tym prowadzącym którzy

poprowadzili osobiście minimum jedną wycieczkę lub rajd w całości w odpowiedniej kategorii.

11. Interpretacja regulaminu należy tylko do Zarządu Klubu.

12. Podsumowania konkursu dokonuje Zarząd Klubu, którego wyniki będą ogłaszane podczas zebrań
sprawozdawczych.

13. Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Klubu 13.12.2012 roku i obowiązuje od dnia

1.12.2012 w obecnej postaci od dnia 16.11.2021 roku.


