
REGULAMIN 
KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO CZŁONKA ŁKCC 
Zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków ŁKCC  w dn. 4.03.2018 r. 

 
A. WARUNKI KONKURSU 
 
1. Okres rywalizacji obejmuje rok kalendarzowy. 
2. W konkursie biorą udział wszyscy członkowie Klubu, lecz do ostatecznej klasyfikacji będą 

zaliczani ci członkowie, którzy wezmą udział co najmniej w 3 imprezach z Klubowego 
Kalendarzyka Imprez ( w tym co najmniej jedna  klubowa i jedna pozaklubowa). 

3. Kolejność miejsc będzie ustalana na podstawie kryteriów oceny wymienionych w poz. B 
i ustalonych w oparciu o inne dokumenty w posiadaniu Klubu tj. listy obecności, 
sprawozdania z imprez, wykazy składek itp. 

4. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymają plakiety, natomiast pozostali do 10-go 
miejsca włącznie dyplomy. Wszystkie nagrody będą wręczone uroczyście. 

 
 
B. KRYTERIA KONKURSU 
 
1. Za obecność na zebraniu sprawozdawczym     5 pkt. 
2. Za każdą obecność na zebraniach klubowych       1 pkt. 
3. Za opłacenie całorocznej składki członkowskiej do terminu 

zebrania sprawozdawczego       5 pkt. 
4. Za aktywne pełnienie funkcji w Zarządzie Klubu, Komisji Rewizyjnej w tym za 

sponsorowanie imprez własnych i prowadzenie kroniki klubowej  do 20 pkt. 
5. Za uczestnictwo w turystycznej imprezie campingowej własnej, MPwC-PZM, 

Zlotach Przodowników  i Centralnym Zlocie TZ PTTK  
oraz w zlotach zagranicznych.        10 pkt 

6. Za start w MPC-PZM  i Konkursie Najaktywniejszego PZM   10 pkt. 
7. Za zajęcie w MPC –PZM 1-3 miejsca odpowiednio    10, 6 i 3 pkt 
8.Za uczestnictwo w innej imprezie własnej typu wieczorek, bal, wigilia itp. 3 pkt 
9.Za uczestnictwo w imprezie campingowej poza klubowej przy 
spełnieniu warunków:         
 - impreza musi znajdować się w Klubowym Kalendarzyku Imprez, 
 - impreza musi być ogólnodostępna, 
 - zamiar wyjazdu musi być zgłoszony wcześniej do Zarządu 
    (wpisany do protokółu) celem ustalenia kierownika ekipy, 
    pobrania dokumentów itp. 
 - z imprezy musi być dostarczone udokumentowane sprawozdanie. 7 pkt. 
10.Za udział w imprezach 1-2 dniowych typu „Rajd” po spełnieniu 
warunków jak w punkcie 7.        5 pkt. 
11.Za udział w programie imprezy (niezależnie od ilości konkursów) 
 zaznaczony w sprawozdaniu przez kierownika ekipy ŁKCC   2 pkt.  
12.Za organizację imprezy klubowej (w zależności od jej rangi)              5-15 pkt 
13.Za wyróżnienia nadane w ocenianym roku kalendarzowym przez turystyczne organizacje 
wyższego szczebla (PFCC, PTTK i PZM) w postaci: 
- dyplomów, odznak, plakietek itp.                  po 5 pkt. 
 
14.Za zdobycie w danym roku kalendarzowym odznak PTTK, PZM lub PFCC  w stopniu 
   brązowym       2 pkt. 



   srebrnym       3 pkt. 
   złotym        5 pkt. 
   powyżej złotej                  8 pkt. 
   za uzyskanie honorowej odznaki    10 pkt. 
 
15. Za działalność  w Federacjach PZM  i PTTK                                                   do 10 pkt. 
 
16.Zarząd Klubu ŁKCC ma: 
- obowiązek uzupełniania Klubowego Kalendarzyka Imprez w miarę 
  napływania nowych informacji o imprezach, 
- prawo ustalania wyższych kryteriów punktowych dla imprez mających 
  szczególne znaczenie dla Klubu (po wcześniejszym ogłoszeniu). 
 
 
 
 
 
 

 


