REGULAMIN
KONKURSU AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ
PZM
NA ROK 2021

GRUDZIEŃ 2020 rok

Konkurs Aktywności Turystycznej (KAT) PZM
Regulamin Konkursu

1. ORGANIZATOR
a) Organizatorem Konkursu Aktywności Turystycznej jest Główna Komisja Caravaningu
Polskiego Związku Motorowego.
b) Konkurs Aktywności Turystycznej jest własnością Polskiego Związku Motorowego
i skierowany jest do członków PZM.
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie turystyki caravaningowej oraz motywowanie
Członków PZM do aktywności i uczestnictwa w zlotach caravaningowych
zorganizowanych przez członków rzeczywistych PZM, przez lub poprzez biuro PZM
Travel oraz innych zgłoszonych do kalendarza zlotów PZM.
3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Zgłoszeniem do konkursu jest udział załogi w przynajmniej jednej oficjalnie
zgłoszonej do kalendarza zlotów PZM imprezie caravaningowej, potwierdzony na karcie
uczestnictwa wg załącznika nr 1.
4. KLASYFIKACJA KONKURSU
W Konkursie Aktywności Turystycznej PZM sklasyfikowane będą załogi, które prześlą
na adres caravaning@pzm.pl w terminie do dnia 31 października klasyfikowanego
roku, kartę potwierdzającą udział w imprezach (załącznik nr 1).
5. NAGRODY REGULAMINOWE KONKURSU
Za miejsca od I do VI – nagrody honorowe, dyplomy
6. PUNKTACJA W KONKURSIE
Za udział w zlotach caravaningowych oraz posiadanie odznak Turysty
Caravaningowego PZM przyznawane będą następujące punkty:
a) Zloty międzynarodowe (organizowane poza granicami Polski)

- 3 pkt.

b) Zloty ogólnopolskie oraz międzynarodowe organizowane w Polsce
c) Zloty pozostałe (okręgowe, klubowe)

- 2 pkt.
- 1 pkt.

d) Punkty za posiadanie odznaczeń Turysty Caravaningowego PZM obliczane wg
wzoru:
wilczek caravany
1pkt.
stopnia III (brązowej) 2 pkt.
stopnia II (srebrnej)
3 pkt.
stopnia I (złotej)
4 pkt.
złotej z kompasem
5 pkt.
złotej z wawrzynem
6 pkt.
Sumuje się punkty za posiadanie odznak Turysty Caravaningowego PZM max. dwóch
wybranych przedstawicieli załogi startującej w konkursie, przy czym uwzględnia się
najwyższy posiadany stopień wymienionych odznak. Do klasyfikacji konkursu przyznaje
się załodze następującą liczbę punktów przeliczeniowych:
suma ww. punktów 1 – 9
suma ww. punktów 10 i więcej

- 1 pkt.
- 2 pkt.

W przypadku jednakowej liczby punktów elementem decydującym o zajętym miejscu w
klasyfikacji końcowej będzie uczestnictwo w większej ilości zlotów międzynarodowych a
następnie większa ilość przejechanych kilometrów, licząc wg najkrótszej drogi
sugerowanej przez Google Maps.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane
przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w trakcie trwania konkursu aktywności
turystycznej PZM.
b) Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są komunikaty GKC PZM podane do
wiadomości poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
c) Wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do Głównej Komisji
Caravaningu PZM.

Warszawa, grudzień 2020 rok
Główna Komisja Caravaningu
Polskiego Związku Motorowego

Załącznik nr 1

Konkurs Aktywności Turystycznej PZM
Karta uczestnictwa
ZAŁOGA:

Imię, nazwisko

wpisz najwyższą posiadaną odznakę T.C.

Imię, nazwisko

wpisz najwyższą posiadaną odznakę T.C.

Przynależność klubowa:

Lp.

Nazwa i data zlotu

Trasa przejazdu

km

Potwierdzenie organizatora

………………………………………………..
data i czytelny popis wypełniającego

