
 

Klub Turystyki Kolarskiej „GRONIE” 
w Tychach 

www.gronie.org  
przy Oddziale PTTK w Tychach 

ul. Barona 30/209 
 
 
 

KONKURS 

NAJAKTYWNIEJSZY PRZODOWNIK KTK „GRONIE” 
Regulamin 

 

I. Celem konkursu jest zachęcenie Przodowników Turystyki Kolarskiej do jak najszerszego udziału 
w działalności statutowej Klubu. 

II. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy Przodownicy Turystyki Kolarskiej z opłaconymi składkami (PTTK 
i klubową) działający w Klubie Turystyki Kolarskiej „GRONIE” przy Oddziale PTTK w Tychach. 

III. Wszystkie wycieczki i rajdy kolarskie muszą być ogłoszone na stronie internetowej www.gronie.org lub 
w gablotach KTK „GRONIE” (warsztat rowerowy - ul. Paprocańska 100 i Oddział PTTK – Al. Niepodległości 
198) co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub rajdu (meldunki z innych wycieczek i rajdów nie 
będą zaliczane). 

IV. PUNKTACJA: 

1. Za prowadzenie wycieczki kolarskiej liczącej co najmniej 4 uczestników (nie licząc Przodownika) 5 pkt. 

2. Za prowadzenie wycieczki lub rajdu jednodniowego z kalendarza wycieczek i imprez organizowanych 
przez KTK „GRONIE” oraz kalendarza Regionalnej Rady Kolarskiej PTTK w Katowicach (minimum 4 
uczestników nie licząc Przodownika) 10 pkt. 

3. Za prowadzenie wycieczki lub rajdu wielodniowego z kalendarza wycieczek i imprez organizowanych 
przez KTK „GRONIE” oraz kalendarza Regionalnej Rady Kolarskiej PTTK w Katowicach co najmniej 4 
uczestników (nie licząc Przodownika). 20 pkt. 

4. Za udział w Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej lub Centralnym Zlocie Turystów 
Kolarzy oraz w Rajdzie UECT i AIT (bez limitu uczestników) 30 pkt. 

5. Za uczestnictwo w wycieczkach lub rajdach jednodniowych 2 pkt. 

6. Za uczestnictwo w wycieczkach lub rajdach wielodniowych 4 pkt. 

7. Za udział w zebraniu klubowym 2 pkt. 

V. Podstawą do zaliczenia punktów jest złożenie przez Przodownika Turystyki Kolarskiej meldunku 
z prowadzonej przez niego wycieczki, rajdu, zlotu itp. 

VI. Konkurs trwa cały rok kalendarzowy, a jego wyniki są ogłaszane do końca lutego każdego roku. 

VII. Dodatkowo każdy Przodownik Turystyki Kolarskiej biorący udział w wycieczce, rajdzie kolarskim do miejsc 
związanych z zadaniem doraźnym otrzymuje: 
1 pkt. (za każdy obiekt) - woj. śląskie 
2 pkt. (za każdy obiekt) – pozostałe województwa. 

VIII. Regulamin obowiązuje od stycznia 2017. 
 
 
 

Regulamin opracował: Zatwierdził: 
Uchwałą Nr 03/2017 z dnia 26.01.2017 

Stanisław Bajda Zarząd KTK „GRONIE” 
 


