
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

Oddział  w Krośnie 

Szkoła Podstawowa im. B. Wierdaka w Głowience 

Szkoła Podstawowa im. W. Pola  Lesku 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku 
 

zapraszają na  

   XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS 

,,O Bieszczadach wiem 
prawie wszystko”   

 

Konkurs odbędzie się w  SSM ,,Bieszczadnik” w Lesku                    

w dniu 03 kwietnia 2020 roku 

 

I. Ramowy program przebiegu konkursu: 

10
00

 – 10
45

 – przyjazd i rejestracja uczestników w SSM w Lesku (świetlica - I piętro)  

11
00

 – 12
00 

– eliminacje konkursu - rozwiązywanie testu  

12
00

 – 14
30

 – program krajoznawczy, przerwa na odpoczynek i posiłek  

14
30

 – 18
30

 – część finałowa (orientacyjna godzina zakończenia części finałowej),   

                        podsumowanie konkursu,  rozdanie nagród i dyplomów. 

 

II. Regulamin konkursu:  

1. Konkurs odbędzie się w świetlicy (I piętro) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

,,Bieszczadnik” w Lesku w dniu 03 kwietnia (piątek) 2020 roku. 

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci i młodzież szkół podstawowych 

oraz placówek oświatowych z rocznika 2005 i młodsi. Daną szkołę lub placówkę 

może reprezentować maksymalnie 5 uczniów.  

 



 

3. Konkurs jest dwuetapowy:   

 ETAP I: eliminacje – każdy  uczestnik pisze test (nie można korzystać 

z żadnych pomocy). Czas pisania testu – 60 minut. 

 ETAP II: część  finałowa - uczestnicy konkursu z największą ilością punktów 

uzyskanych w teście (zazwyczaj 10 – ciu) biorą udział w finale. Finał odbywa 

się w obecności wszystkich uczestników konkursu, opiekunów grup oraz 

zaproszonych gości. Wszystkie konkurencje finałowe są jednakowe dla 

wszystkich zawodników.  

4. Zarówno w teście jak i w części finałowej sprawdzana będzie wiedza obejmująca 

obszar Bieszczadów geograficznych i turystycznych (do drogi krajowej na linii: Sanok 

– Zagórz – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko, łącznie z tymi miejscowościami).  

5. W części finałowej mogą znaleźć się konkurencje ze znajomości: historii, geografii, 

przyrody, etnografii, literatury, zabytków kultury i sztuki, tradycyjnej kultury ludowej, 

znanych postaci, topografii i szlaków turystycznych Bieszczadów. 

6. W konkurencji finałowej obowiązkowa  jest konkurencja sprawdzająca orientację na 

mapie – ,,Minuta przy mapie”.  

7. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

8. Literatura: Przewodnik „Bieszczady” wydawnictwo Rewasz (wyd. najnowsze), 

przewodnik „Bieszczady” wyd. Bosz, mapa turystyczna Compass, wyd. od 2013, 

Stanisław Kłos „Bieszczady. Ostatni taki zakątek” wyd. Muza 2012 r. 
 

III. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne (koszty przejazdów uczestnicy pokrywają we 

własnym zakresie). 

2. Na konkurs uczestnicy przyjeżdżają pod opieką nauczyciela lub wychowawcy. 

3. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą: 

 legitymację szkolną,  

 przybory do pisania oraz obuwie zmienne, 

 opcjonalnie, ubezpieczenie od NNW we własnym zakresie (może być tylko 

szkolne lub dodatkowo na okoliczność udziału w imprezie),  

 śpiwór turystyczny (dotyczy uczestników, którzy zgłosili korzystanie z noclegu). 



4. Po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora, będzie można skorzystać w schronisku 

z obiadu w dniu 03.04.2020 r. oraz  noclegu  z 03/04.04.2020 r.: 

 grupy korzystające z noclegów sporządzają dodatkową listę meldunkową 

zawierającą: imię i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania, numer leg. PTSM,  

 koszt 1 obiadu 16.00 zł, 

 koszt 1 noclegu dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów posiadających aktualną 

legitymację PTSM – 16,00 zł, dla pozostałych uczestników – 20,00 zł, 

 legitymację PTSM można wyrobić w Oddziale PTSM Krosno lub w SSM Lesko; 

1) dla młodzieży uczącej się do 26 lat - aktualny koszt  znaczka – 7,00 zł, dla 

nowych członków legitymacja ze znaczkiem 16,00 zł,  

2) dla nauczyciela – koszt znaczka – 10,00 zł, dla nowych członków legitymacja 

ze znaczkiem 22,00 zł. 
 

5. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 13 marca 2020 r. na adres 

poczty elektronicznej: marsmek@o2.pl (Mariola Tys tel. 535 362 479) 

na załączonych kartach zgłoszenia.  

6. Informacji w sprawie konkursu udziela także Bożena Bobula tel. 607 333 156. 

7. Regulamin i karty zgłoszenia można pobrać ze strony Polskiego Towarzystwa 

Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie: http://www.ptsmkrosno.org.pl.  

8. Oryginał karty zgłoszenia opieczętowany i podpisany należy przedłożyć 

organizatorowi konkursu podczas rejestracji w SSM „Bieszczadnik” w Lesku. 

9. Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu odpowiadają opiekunowie. 

10. Organizator zastrzega sobie wyłączność w interpretacji Regulaminu 

XXXI KONKURSU „O BIESZCZADACH WIEM PRAWIE WSZYSTKO” 

                                                                    

                      W imieniu organizatorów: Jan Barut – Prezes Oddziału PTSM w Krośnie 

 

mailto:marsmek@o2.pl
http://www.ptsmkrosno.org.pl/

