REGULAMIN
Okręgowego Konkursu Caravaningowego
Zarządu Okręgowego PZM Katowice na rok 2012.
Okres podlegający ocenie:
Od 01 listopada 2011r. do 31 października 2012r.
I.

ORGANIZATOR.

Okręgowy Konkurs Caravaningowy, zwany dalej Konkursem, Organizowany jest przez
Okręgową Komisję Caravaningu i Campingu przy Zarządzie Okręgowym PZM
w Katowicach.
II.

CELE KONKURSU.

Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszej Załogi i najaktywniejszego Klubu
caravaningowego w danym roku turystycznym w Okręgu Katowickim.
III.

UCZESTNICTWO.

Uczestnikami Konkursu są wszystkie Załogi i Kluby zrzeszone w Zarządzie Okręgowym
PZM w Katowicach.
IV.

KRYTERIA OCENY KLUBU.

IV-1. Liczba zorganizowanych zlotów:
a) ogólnopolskich i międzynarodowych...............................za każdą imprezę 15 pkt
b) eliminacji OKC................................................................ za każdą imprezę 10 pkt
c) rund MPwJSzP............................................................... za każdą imprezę 10 pkt
d) okręgowych.....................................................................za każdą imprezę 8 pkt
IV-2. Liczba zorganizowanych i udokumentowanych szkoleń lub otwartych ogólnopolskich
konkursów związanych z caravaningiem, ogólnie dostępnych (poza zlotami)
wcześniej zgłoszonych do Okręgowej Komisji Caravaningu i
Campingu..................................................................................................5 pkt (5xE)
IV-3. Udział w imprezach caravaningowych1:
a) udział w zlotach międzynarodowych po za granicami kraju
za każdą załogę........................ 3 pkt (3xF)
b) udział w zlotach ogólnopolskich za każdą załogę............................2 pkt (2xG)
c) udział w zlotach okręgowych i innych za każdą załogę.......................1 pkt (1xH)
IV-4. Za zajęcie miejsca od 1 do 6 w klasyfikacji klubowej każdej Eliminacji OKC i każdej
Rundy MPwJSzP w bieżącym roku............................... za miejsca 1-3........2 pkt
za miejsca 4-6.........1 pkt
IV-5. Liczba posiadanych odznak Turysty Caravaningowego PZM ….za każdą 1 pkt (1xI)
IV-6. Liczba aktualnych uprawnień Organizatora Sportów Popularnych w bieżącym roku
kalendarzowym – stopnia państwowego (P)..........................................za każdą 2 pkt (2xJ)
– stopnia okręgowego (O)...........................................za każdą 1 pkt (1xK)

V.

KRYTERIA OCENY ZAŁOGI.

V-1. Pełnienie przez członka załogi funkcji komandora lub wice-komandora imprezy
caravaningowej (maksymalnie trzech komandorów):
a) ogólnopolskiej, międzynarodowej ..................................................................5 pkt
b) Eliminacji OKC................................................................................................5 pkt
c) Rundy MPwJSzP............................................................................................5 pkt
d) Okręgowej.......................................................................................................3 pkt
V-2. Udział członka załogi w organizacji imprez caravaningowych
za każdego członka załogi............................................................2 pkt [2x(A+B+C+D)]
V-3. Udział w imprezach caravaningowych:
a) udział w zlotach międzynarodowych po za granicami kraju
za każdy zlot
3 pkt (3xE)
b) udział w zlotach ogólnopolskich
za każdy zlot
2 pkt (2xF)
c) udział w zlotach okręgowych i innych
za każdy zlot
1 pkt (1xG)
V-4. Osiągnięcia załogi:
za zajęcie I-X miejsca w klasyfikacji załogowej w każdej Eliminacji OKC i każdej
Rundzie MPwJSzP w bieżącym roku........................................za miejsca I-IV – 2 pkt
za miejsca V-X – 1 pkt
V-5. Posiadana najwyższa Odznaka Turysty caravaningowego PZM (maksymalnie za
dwóch członków załogi):
a) wilczek caravany............................................................................................– 1 pkt
b) brązowa..........................................................................................................– 2 pkt
c) srebrna............................................................................................................– 3 pkt
d) złota................................................................................................................– 4 pkt
e) złota z kompasem.......................................................................................... – 5 pkt
f) złota z wawrzynem..........................................................................................– 7 pkt
V-6. Posiadane aktualne uprawnienie Organizatora Sportów Popularnych w br.
(maksymalnie dwóch członków załogi)
a) okręgowe (O)..................................................................................................– 1 pkt
b) państwowe (P) ...............................................................................................– 2 pkt
VI.

JURY KONKURSU.
Obliczeń dokonuje Okręgowa Komisja Caravaningu i Campingu przy Zarządzie
Okręgowym PZM w Katowicach.

VII.

KLASYFIKACJA KONKURSU.
W konkursie ujmuje się tylko imprezy otwarte (ogólnodostępne).
Klub otrzymuje punkty za organizację imprezy tylko wtedy, gdy dostarczy z niej
sprawozdanie do zarządu okręgowego PZM w Katowicach.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
O wyróżnieniu i nagrodach decyduje Jury, które dokonuje oceny na podstawie
arkuszy sprawozdawczych przesłanych przez Kluby. Jury może żądać dodatkowych
wyjaśnień. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Okręgowego
Podsumowania i zakończeniu sezonu Turystycznego.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Okręgowej Komisji Caravaningu i
Campingu.
Uwagi.
- do wypełnionych kart oceny konkursowej należy dołączyć kserokopię dowodu
wpłaty bądź wiarygodne potwierdzenie pobytu na zlocie,

- w wyniku świadomego popełnienia błędu w wypełnieniu kart oceny, Klub zostanie
zdyskwalifikowany w danym roku,
- Klub, który prześle karty oceny po terminie określonym Jury, nie będzie brany pod
uwagę w Konkursie w danym roku.
1

należy obliczać każdą imprezę osobno

Okręgowa Komisja
Caravaningu i Campingu PZM w Katowicach
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
IMPREZY TURYSTYCZNEJ
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
IMPREZY TURYSTYCZNEJ
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KARTA OCENY KLUBU NA ROK 2012
Nazwa Klubu, Koła, Sekcji.....................................................................................................
Adres........................................................................................................................................
Nr telefonu/fax’u.....................................................................................................................
a)
15xA

IV-1
b)
c)
10B 10xC

IV-2
d)
8xD

5xE

a)
3xF

IV-3
b)
2xG

IV-5
c)
1xH

IV-4

1xI

IV-6
2xJ

1xK

Suma pkt.

Sporządził:

.............................................................
(Podpis i pieczęć Klubu)

LEGENDA
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.

ilość zlotów ogólnopolskich, międzynarodowych,
ilość Eliminacji OKC,
ilość Rund MPwJSzP,
ilość zlotów okręgowych,
liczba zorganizowanych, udokumentowanych szkoleń otwartych (ogólnodostępnych)
konkursów związanych z caravaningiem (poza zlotami), wcześniej zgłoszonych do
OKCIC,
suma załóg Klubu biorących udział w zlotach międzynarodowych po za granicami kraju,
suma załóg Klubu biorących udział w zlotach ogólnopolskich,
suma załóg Klubu biorących udział w zlotach okręgowych i innych,
liczba zdobytych odznak Turysty Caravaningowego PZM,
liczba aktualnych uprawnień OSP – stopnia państwowego w bieżącym roku
kalendarzowym,
liczba aktualnych uprawnień OSP –stopnia okręgowego w bieżącym roku
kalendarzowym.

Nazwisko i Imię członka załogi

a)
5xB

b)
5xC

c)
5xD

d)
3xE

2x(B+C+D+E)

V-3
a)

b)

c)

3xF

2xG

1xH

V-4

V-5

V-6

(podpis i pieczęć)

Lp.

V-2

Sporządził:........................................................

V-1

Suma
punktów

KARTA OCENY ZAŁÓG NA ROK 2012

OkrĊgowy Konkurs Caravaningowy PZM
Karta potwierdzająca pobyt załóg
ZLOT: ......................................................................................................................................
KLUB: ......................................................................................................................................

Lp.

Załoga

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

..............................................................................................................

pieczątka i podpis organizatora zlotu

