
Załącznik nr 4 

 

Kryteria przyznawania wyróżnień dla SSM na szczeblu oddziałowym 

w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych 
 

I. Schroniska kandydujące do wyróżnienia w stopniu złotym muszą spełnić 

następujące wymagania: 

1. W zakresie wyposażenia posiadać: 

 w bardzo dobrym stanie podstawowy sprzęt noclegowy (łóżka, lub 

tapczany, bieliznę pościelową, kołdry lub koce, poduszki), 

 szafki na przedmioty podręczne, bieliznę, odzież, 

 estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowane korytarze/hole, świetlice, 

jadalnie (np. kwiaty, plakaty krajoznawcze, zdjęcia obiektów 

krajoznawczych, mapy, firany, zasłony), 

 czyste i sprawne sanitariaty i łazienki w wystarczających ilościach, 

 pomieszczenia na rowery, przechowywanie bagażu, 

 miejsca przeznaczone do suszenia i czyszczenia garderoby, 

 miejsca przeznaczone do korzystania z żelazka do prasowania, 

 kuchnię samoobsługową wyposażoną w wystarczającej ilości w niezbędny 

sprzęt do przygotowywania posiłków (kuchnia gazowa lub elektryczna, 

lodówka, szafki kuchenne, maszynka do krojenia chleba, czajniki do 

parzenia herbaty, deski do krojenia, półmiski, talerze deserowe, tace, 

kubki, duże garnki oraz inny drobny sprzęt). 

 

2. W zakresie informacji krajoznawczo-turystycznej zapewnić: 

 mapy krajoznawczo - turystyczne regionu, 

 biblioteczkę krajoznawczo – turystyczną udostępnianą turystom, 

 plan miejscowości z ciekawymi obiektami krajoznawczo – turystycznymi, 

 informacje krajoznawcze o interesujących obiektach, 

 wykorzystywanie nowoczesnych technologii w promowaniu schroniska  

i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, 

 propozycje krótkich tras wycieczek w okolicach schroniska, 

 szczegółowe informacje praktyczne (rozkłady jazdy PKS, PKP, busy, 

adresy i tel. restauracji, barów, punktów opieki medycznej, godziny 

otwarcia obiektów muzealnych, kulturalnych i rekreacyjnych, itp.), 

 ekspozycja związana z edukacją ekologiczną prowadzoną w SM. 

 

3. W zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej: 

 inicjowanie i powoływanie przez dyrektora/kierownika schroniska kół 

PTSM przy schronisku, współpraca z kołami PTSM i szkołami aktywnymi 

turystycznie, 

 organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w oparciu o schronisko, 

 pomoc personelu udzielana turystom korzystającym ze schroniska, 

 popularyzacja odznaki PTSM „Przyjaciel SM”, 

 inicjowanie ciekawych zajęć na terenie schroniska w szczególności  

z uwzględnieniem edukacji ekologicznej, 

 opracowywanie ścieżek edukacyjnych przy schronisku, 

 uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły, 

 upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży, 



4. W zakresie innych wymagań, usług noclegowych i pozanoclegowych: 

 współpraca z oddziałem PTSM poprzez wspieranie i upowszechnianie 

celów statutowych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, 

 stosowanie minimum 20% zniżki w opłatach za noclegi dla członków 

PTSM/MFSM posiadających aktualną legitymację Towarzystwa, 

 stosowanie zniżki w wysokości 50% w opłatach za noclegi dla osób 

posiadających Honorową Odznakę PTSM w stopniu złotym, 

 prowadzenia zapisów do PTSM we współpracy z Oddziałem PTSM,  

w którym schronisko jest zarejestrowane, 

 sprawne i terminowe załatwianie korespondencji, 

 brak negatywnych opinii o działalności obiektu, 

 uzyskanie w okresie sprawozdawczym wykorzystania schroniska powyżej 

20%*), 

 prowadzenia kroniki schroniska, 

 rejestrowanie działalności schroniska na nośnikach elektrycznych, strona 

internetowa obiektu. 

 

II. Do wyróżnień w stopniu srebrnym i brązowym mogą kandydować schroniska 

nie spełniające jednoznacznie wszystkich wymogów, przewidzianych do 

honorowego wyróżnienia w stopniu złotym. Schroniska te mogą uzyskać 

wyróżnienia w stopniu srebrnym i brązowym. 

 

 

*) schroniska udzielające mniej niż 20% zniżki za noclegi mogą w wyjątkowych 

przypadkach uzyskać wyróżnienie w stopniu złotym po potwierdzeniu przez Oddział 

PTSM prowadzenia przez placówkę działań na rzecz upowszechniania idei PTSM 

i turystyki młodzieżowej. 

 

 

Komisja Współzawodnictwa SSM przy Oddziale PTSM w Krośnie 


