REGULAMIN
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
I.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ l. Współzawodnictwo schronisk młodzieżowych ,w tym szkolnych schronisk młodzieżowych zwanych dalej
"schroniskami”, ma na celu zachęcenie dyrektorów i pracowników schronisk do tworzenia w nich jak
najlepszych warunków zakwaterowania i pobytu turystów, w szczególności dzieci i młodzieży.
§ 2. Warunki współzawodnictwa schronisk młodzieżowych uwzględniają rozwiązania wynikające z przepisów
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. Nr
109, poz. 631/, będących aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./”
§ 3. Do współzawodnictwa mogą przystąpić wszystkie schroniska, zarejestrowane w Polskim Towarzystwie
Schronisk Młodzieżowych oraz udzielają zniżki w opłatach za noclegi dla członków PTSM/MFSM
posiadających aktualną legitymację.
§ 4. Konkurs współzawodnictwa prowadzony jest w następujących grupach:
 schroniska całoroczne,
 schroniska sezonowe,
 schroniska prowadzone przez PTSM
§ 5. Współzawodnictwo obejmuje okres roku kalendarzowego ( styczeń-grudzień).
§ 6. Udział schroniska w konkursie jest dobrowolny.
§ 7. Oceny działalności schronisk biorących udział we współzawodnictwie dokonują komisje:
Etap I
- komisje oddziałowe (powołane przy Zarządach Oddziałów PTSM) i komisja powołana przy ZG PTSM).
Etap II
- komisja ogólnopolska (powołana przy Zarządzie Głównym PTSM).
I.

ELEMENTY WSPÓŁZAWODNICTWA l KRYTERIA OCENY

§ 8. Współzawodnictwo dotyczy działalności schronisk w następujących dziedzinach:
 działalność dydaktyczno-wychowawcza,
 działalność w zakresie poprawy warunków sanitarno – higienicznych,
 zapewnienie najlepszej jakości usług noclegowych i pozanoclegowych,
 dbałość o estetykę schroniska i jego otoczenia,
 zapewnienie wszechstronnej informacji krajoznawczo – turystycznej,
 podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych.
§ 9. Przy ocenie działalności schronisk uwzględniane będą obiektywne warunki pracy placówek; wielkość i
stan techniczny budynku, pomieszczeń gospodarczych, liczba personelu, lokalizacja schroniska itp.
I.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG WSPÓŁZAWODNICTWA

§ 10. 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez dyrektora /kierownika schroniska
zgłoszenia /zał. nr l / i przesłanie go do odpowiedniego oddziału PTSM w terminie do dnia:




31 stycznia każdego roku – schroniska całoroczne do odpowiedniego 0ddziału PTSM,
1 czerwca każdego roku – schroniska sezonowe do odpowiedniego Oddziału PTSM



31 stycznia każdego roku – schroniska prowadzone przez PTSM przesyłają zgłoszenie do ZG PTSM

Kopię wypełnionego zgłoszenia należy pozostawić w dokumentacji schroniska.
W schroniskach biorących udział we współzawodnictwie należy umieścić napis "schronisko bierze udział
w konkursie współzawodnictwa schronisk”.
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych brakiem działalności Oddziału PTSM, na terenie którego
działa schronisko, możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się schroniska do konkursu poprzez biuro ZG PTSM w
terminie do 31 stycznia każdego roku. Biuro ZG PTSM powiadamia Ogólnopolską Komisję o zgłoszonych tą
drogą schroniskach w terminie do 25 lutego każdego roku.
§ 11. 1. W etapie I konkursu schroniska oceniają Komisje Współzawodnictwa powołane przez Zarząd
Oddziału PTSM.
2. Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych dokonuje oceny wniosków
nadesłanych przez schroniska zgłoszone indywidualnie i schronisk PTSM.
2. Na etapie II oceny nadesłanych przez Komisje Oddziałowe wniosków dokonuje Ogólnopolska Komisja
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, powołana przez Zarząd Główny PTSM.
§ 12. Do wykonania zadań związanych z organizacją współzawodnictwa na szczeblu oddziałowym Oddziały
PTSM powołują do dnia 1 lutego każdego roku, oddziałowe komisje współzawodnictwa w składzie co
najmniej 3 osób. Proponujemy powołanie komisji na całą kadencję.
§ 13. Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego PTSM w terminie do dnia 25 lutego każdego roku
wykaz schronisk całorocznych biorących udział we współzawodnictwie a do 25 czerwca wykaz schronisk
sezonowych.
§ 14. Komisje oddziałowe zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli wszystkich schronisk zgłoszonych do
współzawodnictwa co najmniej 1 raz w roku.
§ 15. Schronisko całoroczne, które w okresie sprawozdawczym udzieliło mniej niż 20 % noclegów nie
powinno być typowane do etapu ogólnopolskiego przez komisję oddziałową.
§ 16. Schronisko sezonowe, które w ciągu faktycznej działalności udzieliło mniej niż 20 % noclegów nie
powinno być typowane do etapu centralnego przez komisję.
§ 17. 1. Zarządy Oddziałów PTSM, po zatwierdzeniu propozycji Oddziałowych Komisji Współzawodnictwa,
przesyłają do Zarządu Głównego PTSM w terminie do 20 stycznia każdego roku wniosek o wyróżnienie
najlepszych schronisk (zał. nr 2) oraz sprawozdanie z działalności dyrektora/kierownika schroniska (zał. nr 3).
2. Sporządzony wniosek o wyróżnienie najlepszych schronisk powinien uwzględniać kryteria zawarte w
załączniku nr 4.
3. Zgłoszenie do konkursu i dokumentacja dotyczącą przebiegu konkursu schronisk pozostaje w dokumentacji
Zarządu Oddziału PTSM lub w biurze Zarządu Głównego PTSM w przypadku schronisk PTSM oraz schronisk
zgłoszonych indywidualnie.
§ 18. 1. Każdy Zarząd Oddziału PTSM ma prawo wytypować do wyróżnień honorowych w skali ogólnopolskiej
następującą liczbę schronisk:



w grupie schronisk całorocznych;
 1 schronisko przy 1 – 2 schroniskach zgłoszonych,
 2 schroniska przy 3 – 5 schroniskach zgłoszonych,
 3 schroniska przy 6 – 8 schroniskach zgłoszonych,
 4 schroniska przy 8 – 10 schroniskach zgłoszonych,
 5 schronisk przy 11 – 13 schroniskach zgłoszonych,
 6 schronisk przy 14 – 16 schroniskach zgłoszonych,
 7 schronisk przy 16 i więcej schronisk zgłoszonych,



w grupie schronisk sezonowych;
 1 schronisko przy 1 – 4 schroniskach zgłoszonych,
 2 schroniska przy 5 – 9 schroniskach zgłoszonych,
 3 schroniska przy 10 – 14 schroniskach zgłoszonych,
 4 schroniska przy 15 – 19 schroniskach zgłoszonych,
 5 schronisk przy zgłoszonych 20 i więcej schroniskach.

§ 18.2.Po sprawdzeniu i weryfikacji przesłanej dokumentacji /wniosków i załączników/ Ogólnopolska
Komisja Współzawodnictwa Schronisk sporządza listę wyróżnionych schronisk.
§ 19. Zarząd Główny PTSM na wniosek Ogólnopolskiej Komisji przyznaje każdego roku następujące
wyróżnienia:

I.



wyróżnienie honorowe dla schronisk całorocznych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym,
z możliwością powtórzenia niektórych stopni,



wyróżnienie honorowe dla schronisk sezonowych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym,
z możliwością powtórzenia niektórych stopni.



wyróżnienie honorowe Złote z laurem dla schronisk, które otrzymały 3-krotnie (
nieprzerwanie od 2017 r. ) wyróżnienia honorowe w stopniu złotym i w ciągu rocznej
działalności udzieliły nie mniej niż 30 % noclegów.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 20. W przypadkach schronisk zgłoszonych indywidualnie i schronisk prowadzonych przez PTSM, kontroli
oraz oceny dokonuje Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa. Komisja sporządza wniosek o wyróżnienie
schroniska do Zarządu Głównego PTSM.
§ 21. Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa ma prawo zmienić proponowany stopień wyróżnienia lub nie
przyznać wyróżnienia w przypadku niespełnienia zasad regulaminu .
§ 22. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Ogólnopolskiej Komisji Współzawodnictwa.
Załączniki:
- zgłoszenie udziału SM PTSM/SSM we współzawodnictwie (zał. nr 1)
- wniosek O/PTSM dot. wyróżnień schronisk na szczeblu centralnym (zał. nr 2)
- sprawozdanie dyrektora / kierownika schroniska (zał. nr 3)
- kryteria oceny schronisk we współzawodnictwie (zał. nr 4)
Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
Kraków , luty 2018 r.

