
 

XXXIX TURNIEJ WIEDZY O TATRACH 
REGULAMIN 

ORGANIZATOR 
• Tatrzański Park Narodowy 

 
CEL 

• Propagowanie wśród młodzieży z terenu Małopolski wiedzy na temat 
przyrody, topografii, użytkowania, historii poznania i ochrony Tatr oraz 
bezpieczeństwa w górach. W tegorocznej edycji konkursu tematem 
przewodnim będzie Dolina Kościeliska oraz najbardziej popularne szlaki 
turystyczne położone w piętrach reglowych Tatr. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
• Turniej adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 

uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu Małopolski. 

• W Turnieju może wziąć udział dowolna ilość uczniów z jednej szkoły. 
• Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie. 
• Aby wziąć udział w Turnieju należy przesłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik 
nr 1 dla osób poniżej 18 r.ż. bądź załącznik nr 2 dla osób, które ukończyły 
18 lat) w formie skanu na adres e mail: turniej@tpn.pl bądź listownie na 
adres korespondencyjny: Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzański Park 
Narodowy, ul. Chałubińskiego 42 a, 34-500 Zakopane, XXXIX Turniej 
Wiedzy o Tatrach. 

• Uczniowie, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach Turnieju, 
mają obowiązek ponownej rejestracji. 

• Rejestracji można dokonać w terminie od 1 marca do 5 kwietnia 2019 
roku.  

• Turniej będzie przebiegał w trzech etapach. Wszystkie etapy konkursu 
zostaną przeprowadzone 12 kwietnia 2019 roku w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, ul. 
Chałubińskiego 42a.  

• Turniej rozpocznie się o godzinie 9:00.  
 
ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJU 

 
I ETAP TURNIEJU – TEST Z POSTAWOWEJ OGÓLNEJ WIEDZY O TATRACH 

• Test będzie zawierał 25 pytań.  

• Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 35minut.  

• Do drugiego etapu przechodzi 20 najlepszych zawodników. 



• Wynik testu nie ma wpływu na dalszą punktację, ma jedynie za zadanie 
wyłonienie 20 uczestników kolejnego etapu. 
 

II ETAP TURNIEJU – Teleturniej 

• Tematem przewodnim w II etapie konkursu będzie Dolina Kościeliska. 

• Pięciu uczestników Turnieju, którzy zdobędą największą ilość punktów w 
tym etapie przejdzie do finału. 
 

III ETAP TURNIEJU – FINAŁ 

• Każdy z finalistów będzie miał za zadanie „oprowadzić” słuchaczy po 
wylosowanej trasie. Nie będzie możliwości samodzielnego wybory trasy. 
Czas przeznaczony na wystąpienie to 5 minut.  

• Trasy, spośród których będzie można losować to: 
 
1. Kuźnice (z uwzględnieniem Zespołu Dworsko – Parkowego) – Kalatówki. 
2. Kuźnice – Skupniów Upłaz – Przeł. Między Kopami – Dolina Jaworzynka - 

Kuźnice. 
3. Staników Żleb – Przysłop Miętusi – Wyżna Kira Mietusia. 
4. Ścieżka nad Reglami na odcinku Dolina Strążyska – Dol. Małej Łąki – 

Przysłop Miętusi. 
5. Ścieżka nad Reglami na odcinku Dol. Strążyska – Dol. Białego  

(z uwzględnieniem wejścia na Sarnią Skałę). 
6. Zazadnia – Rusinowa Polana – Gęsia Szyja. 
7. Dol. Olczyska – Kopieniec – Cyrhla. 
8. Dol. Chochołowska na odcinku Huciska – schronisko. 
9. Droga pod Reglami na odcinku Wielka Krokiew – Dol. Ku Dziurze 

(z uwzględnieniem wejścia do Dol. Ku Dziurze i jaskini). 
10.  Włosienica – schronisko nad Morskim Okiem – spacer wokół Morskiego 

Oka. 
 

• Każda merytoryczna prawidłowa informacja dotycząca przyrody, 
topografii, historii, wpływu człowieka na omawiany teren będzie 
punktowana przez jury. 

• Punktacja z II i III etapu będzie sumowana  
• Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, 

piątego miejsca oraz pięciu wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.  

 
INFORMACJE DODATKOWE  

• Dla zainteresowanych wycieczką w Tatry uczestników Turnieju będzie 
zorganizowane jednodniowe wyjście w góry. Termin, trasę oraz 
pozostałe informacje podamy podczas konkursu.  



• Koszt dojazdu na XXXIX Turniej Wiedzy o Tatrach oraz na miejsce zbiórki 
przed wycieczką pokrywają uczestnicy. 

 

• Przygotowanie do I etapu Turnieju ułatwi skorzystanie z następujących 
źródeł: 
- „Przewodnik przyrodniczy” Tomasz Skrzydłowski 
- „Tatry Polskie” Józef Nyka 
- „Tatry Słowackie” Józef Nyka 
- Foldery Tatrzańskiego Parku Narodowego dostępne na: 
http://tpn.pl/poznaj/rosliny 
http://tpn.pl/poznaj/zwierzeta 
http://tpn.pl/poznaj/dziedzictwo 
- Mapa turystyczna Tatr (część polska i słowacka) 
- Strona internetowa: http://tpn.pl/ 
- Strona internetowa: http://topr.pl/ 

 

• Przygotowanie do II etapu ułatwi skorzystanie z wydawnictw: 
- „Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców” pod - 
redakcją Marii Baścik 
- „Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich” Tomasza 
Skrzydłowskiego – w części dotyczącej Doliny Kościeliskiej 
- „Jak dawniej po Tatrach chadzano” Krzysztofa Pisery – w części 
dotyczącej Doliny Kościeliskiej 

• Wydawnictwa przydatne w przygotowaniu do II etapu konkursu i część 
wydawnictw polecanych w I etapie jest dostępnych w Bibliotece 
Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN, ul. Chałubińskiego 42 a w 
Zakopanem. Można je wypożyczyć. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

• Administratorem danych osobowych Uczestników Turnieju zbieranych  
i dalej przetwarzanych w wyniku: przesłania wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, przeprowadzenia Turnieju, o którym mowa  
w niniejszym regulaminie, organizacji wycieczki po Tatrach jest Tatrzański 
Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, ul. Kuźnice 1.  

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Turnieju oraz – w przypadku osób, które zgłoszą się na wycieczkę po 
Tatrach – w celu organizacji wycieczki dla Uczestników Turnieju, na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

• Dane osobowe osób uczestniczących w wycieczce po Tatrach mogą 
zostać udostępnione zakładowi ubezpieczeń w celu wykupienia 
stosownej polisy ubezpieczeniowej. 

• Każdy zarejestrowany uczestnik Turnieju posiada prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

http://topr.pl/


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji 
celów, o których mowa powyżej. 

• Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie jest 
równoznaczne z rezygnacją z wzięcia udziału w Turnieju.  


