Zasady weryfikacji i przyznawania
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK

§1
Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK (zwaną dalej Odznaką) weryfikują i przyznają
Zespoły Weryfikacyjne, które zatwierdza Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.
§2
W skład Zespołu Weryfikacyjnego wchodzi co najmniej jeden Instruktor Krajoznawstwa
PTTK, który kieruje jego pracami.
§3
Podstawową jednostką weryfikującą Odznakę jest Instruktor Krajoznawstwa. Do jego
obowiązków w tym względzie naleŜy w szczególności sprawdzenie:
•

liczby i połoŜenia zwiedzanych obiektów,

•

dat odbycia wycieczek,

•

czasu zdobywania danego stopnia Odznaki.

Dokonaną weryfikację Instruktor Krajoznawstwa potwierdza swoim podpisem i/lub pieczątką
z numerem uprawnień.
§4
Zadaniem Zespołu Weryfikacyjnego jest:
•

rzetelna i terminowa weryfikacja przedstawionej dokumentacji spełnienia wymogów
uzyskania Odznaki,

•

decydowanie o przyznaniu (lub nie) Odznaki,

•

propagowanie Odznaki na obszarze działania macierzystej jednostki PTTK.

§5
Dokumentacja (kronika, wykaz obiektów) spełnienia wymogów uzyskania Odznaki złoŜona
w Zespole Weryfikacyjnym powinna być przeanalizowana w terminie do 4 tygodni.
W przypadku opinii negatywnej, ubiegający się o przyznanie Odznaki powinien otrzymać
pisemne uzasadnienie takiej decyzji. W takim przypadku przysługuje odwołanie do Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK w ciągu 4 tygodni od daty odmowy weryfikacji i przyznania

Odznaki. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK rozpatruje sprawę i podejmuje ostateczną decyzję
na najbliŜszym posiedzeniu.
§6
Zespół Weryfikacyjny prowadzi rejestr przyznanych odznak według załączonego wzoru.
Kolejne pozycje rejestru oraz wydawana przy przyznaniu Odznaki legitymacja-dyplomik są
numerowane według schematu a/b/c (np. 15/10/XXIII), gdzie: a – kolejny numer przyznanej
w danym roku odznaki, b – dwucyfrowa końcówka roku, c – liczba rzymska oznaczająca
numer ewidencyjny Zespołu, nadany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK.
§7
Sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku Zespół Weryfikacyjny przesyła do
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK do 31 stycznia roku następnego.

Ojców, 5 listopada 2010

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

Załącznik
Wzór formularza ewidencji przyznanych odznak (dla kaŜdego stopnia Odznaki obowiązuje
osobny rejestr)

Numer

Data

Imię i nazwisko, adres

Rok urodzenia

Podpis weryfikującego
z numerem uprawnień

