REGULAMIN ODZNAKI
RAJDU PRZYRODNICZEGO
IM. ANDRZEJA KONOPACKIEGO

Paragraf 1.
Odznaka Rajdu Przyrodniczego im. Andrzeja Konopackiego powstała z inicjatywy Koła
Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach, jest odznaką regionalną i została
zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach
22 kwietnia 2022 r.
Paragraf 2.
Odznaka ma na celu promowanie aktywnych postaw w stosunku do przyrody regionu
świętokrzyskiego, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność ochrony oraz popularyzację
istniejących zasobów, a także zachęcanie do uprawiania turystyki pieszej.
Paragraf 3.
Odznaka jest trzystopniowa i nadawana tylko w następującej kolejności: brązowa, srebrna,
złota. Może ją zdobyć każdy, kto spełnił następujące wymagania:
1. uczestniczył w Rajdzie Przyrodniczym im. Andrzeja Konopackiego;
2. przesłał na adres Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach (25-007 Kielce, ul.
Sienkiewicza 29 lub https://www.pttkkielce.pl) pięć własnych fotografii wykonanych na
trasie rajdu, obrazujących różnorodność, piękno albo zagrożenia przyrody województwa
świętokrzyskiego. Fotografie powinny być opatrzone podpisami z podaniem formy w
przypadku przyrody nieożywionej, gatunku w przypadku przyrody żywej, sytuacji w
przypadku zagrożenia oraz daty i miejsca wykonania fotografii;
3. do fotografii dołączył pisemną zgodę na ich bezpłatne umieszczenie – po akceptacji
Kapituły Odznaki - na stronie internetowej rajdu https://www.pttkkielce.pl/naszeimprezy/rajd-przyrodniczy-im-andrzeja-konopackiego
Paragraf 4.
1.

Norma na stopień brązowy odznaki oznacza udział w jednej edycji rajdu i przesłanie

pięciu fotografii, norma na stopień srebrny – udział w trzech edycjach rajdu i przesłanie dwóch
zestawów po pięć fotografii z drugiej i trzeciej edycji rajdu, norma na stopień złoty – udział w
pięciu edycjach rajdu i przesłanie dwóch zestawów po pięć fotografii z czwartej i piątej edycji
rajdu. W przypadku stopnia srebrnego i złotego należy dołączyć potwierdzenie przyznania
odznaki w stopniu niższym.
2.

Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie. Nie jest wymagane uczestniczenie w

kolejno następujących po sobie edycjach rajdu.
3.

Odznaka w stopniu brązowym ma podstawę w kolorze brązowym, w stopniu srebrnym

– w kolorze srebrnym, w stopniu złotym – w kolorze złotym.

Paragraf 5.
Potwierdzenia udziału w rajdzie i wykaz wysłanych fotografii dokonywane są w książeczce
dowolnej odznaki turystycznej bądź w samodzielnie przygotowanej kroniczce odznaki, według
poniższego wzoru:
Odznaka Rajdu Przyrodniczego im. Andrzeja Konopackiego
Imię i nazwisko:
Nazwa miejsca zamieszkania:
Udział w rajdzie
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wykonania
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1.
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Paragraf 6.
Po spełnieniu wymagań na dany stopień kroniczkę odznaki należy dostarczyć do siedziby
Kapituły Odznaki, którą jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach. Kapituła Odznaki, którą
tworzy Komitet Organizacyjny rajdu, potwierdza nadanie odznaki poprzez przystawienie
pieczątki i złożenie podpisu jednego z jej członków. Na tej podstawie można nabyć i nosić
odznakę.
Paragraf 7.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kapituły Odznaki.

