REGULAMIN
KRAJOZNAWCZYCH ODZNAK KOLEKCJONERSKICH PTTK
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Doceniając znaczenie ruchu kolekcjonerstwa krajoznawczego ustanawia się
następujące Krajoznawcze Odznaki Kolekcjonerskie PTTK:
a. „Chomik”,
b. „Plakietka Zbiorów Krajoznawczych”,
c. „Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila”,
d. „Kolekcjoner Krajoznawca” - stopień srebrny
e. „Kolekcjoner Krajoznawca” - stopień złoty
Odznaki kolekcjonerskie zdobywa się za opracowanie i eksponowanie kolekcji
krajoznawczych.
Za kolekcję krajoznawczą uważa się, opracowany przez kolekcjonera zbiór
przedmiotów, który ma na celu zobrazowanie konkretnej myśli, zagadnienia lub
problemu wchodzącego w zakres krajoznawstwa.
Kolekcję krajoznawczą ocenia się przede wszystkim za walory estetyczne.
Wartości naukowe i artystyczne podnoszą tylko walory kolekcji i nie są
obowiązkowe. Wartości materialne kolekcji nie mają znaczenia przy jego
ocenie.
Kolekcja powinna prezentować problematykę krajoznawczą w wyrazie
historycznym, geograficznym, przyrodniczym i kulturowym odnoszącą się do
Polski i Polaków.
Kolekcje krajoznawcze dzielą się na 2 klasy:
Klasa 1 – kolekcje powszechne, obejmują zbiory przedmiotów wytwarzanych
przez naturę (np. minerały, okazy przyrodnicze) lub przez człowieka
(np. pocztówki, znaczki rajdowe, znaczki pocztowe, kubki, breloczki,
ekslibrisy, przewodniki, foldery, itp.)
Klasa 2 – kolekcje autorskie, obejmują zbiory składające się
z przedmiotów wykonanych wyłącznie przez prezentującego
kolekcjonera (np. rysunki, fotografie, artykuły prasowe, foldery,
przewodniki, książki).
Kolekcje powszechne dzieli się na 8 grup:
a – kolekcja prosta, czyli zbiór składający się z przedmiotów jednego rodzaju;
b – kolekcja złożona, czyli zbiór składający się z przedmiotów różnego rodzaju
związanych tematycznie z tytułem kolekcji;
c – kolekcja otwarta, czyli zbiór mający oznaczony początek, ale bez granicy
końcowej;
d – kolekcja zamknięta, czyli zbiór odznaczający się ściśle określonymi
granicami czasowymi lub rzeczowymi;

e – kolekcja regionalna, czyli zbiór poświęcony jednemu regionowi lub
makroregionowi Polski, województwu, powiatowi, gminie, miastu, danej
okolicy, wsi lub pojedynczemu obiektowi;
f – kolekcja problemowa, czyli zbiór służący przedstawieniu określonego działu
krajoznawstwa polskiego lub wybranego zagadnienia krajoznawczego;
g – kolekcja z motywem, czyli zbiór obejmujący przedmioty stanowiące lub
zawierające wybrany przez kolekcjonera motyw;
h – kolekcja
okolicznościowa,
czyli
zbiór
składający
się
z przedmiotów wiążących się z określonymi rocznicami wydarzeń
historycznych, doroczną imprezą turystyczno-krajoznawczą, itp.
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Rozdział II
KRAJOZNAWCZE ODZNAKI KOLEKCJONERSKIE PTTK
Krajoznawcza Odznaka Kolekcjonerska „CHOMIK” zwana dalej Odznaką
„Chomik”
Odznaka „Chomik” kierowana jest głównie do najmłodszych adeptów
kolekcjonerstwa, przyznaje się ją dzieciom i młodzieży do 14 lat.
Odznaka „Chomik” przyznawana jest za kolekcję krajoznawczą wystawioną
na dowolnej imprezie turystycznej, po przedłożeniu potwierdzenia od
organizatora.
Krajoznawcza
Odznaka
Kolekcjonerska
„PLAKIETKA
ZBIORÓW
KRAJOZNAWCZYCH” zwana dalej „Plakietką Zbiorów Krajoznawczych”
„Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych” przyznaje się kolekcjonerowi, którego
kolekcja spełnia wymagania zawarte w punktach 2. do 5. rozdz. I i została
wystawiona
na
dowolnej
imprezie
krajoznawczej
i nagrodzona lub wyróżniona przez organizatora imprezy.
Odznakę można zdobywać wielokrotnie za kolekcje różniące się od siebie
problematyką.
Kolekcjoner za wyróżnioną kolejną kolekcję otrzymuje stosowny dyplom.
Krajoznawcza Odznaka Kolekcjonerska „EKSLIBRIS KRAJOZNAWCY
BIBLIOFILA” zwana dalej „Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila”
„Ekslibris
Krajoznawcy
Bibliofila”
przyznaje
się
równolegle
z „Plakietką Zbiorów Krajoznawczych” za zbiory publikacji krajoznawczych
wystawionych
na
dowolnej
imprezie
krajoznawczej
i nagrodzonych lub wyróżnionych przez organizatora wystawy.
Odznakę można zdobywać wielokrotnie za kolekcje różniące się od siebie
problematyką.
Kolekcjoner za wyróżnioną kolejną kolekcję otrzymuje stosowny dyplom.
Krajoznawcza Odznaka Kolekcjonerska „KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA”
Stopień srebrny Odznaki „Kolekcjoner Krajoznawca” przyznaje się
kolekcjonerowi za kolekcję wyróżnioną poprzednio „Plakietką Zbiorów
Krajoznawczych” lub „Ekslibrisem Krajoznawcy Bibliofila”, jeśli po ich otrzymaniu
była jeszcze wystawiana co najmniej czterokrotnie na regionalnych imprezach
krajoznawczych lub dwukrotnie na centralnych imprezach krajoznawczych.

4.2. Warunkiem przyznania stopnia srebrnego odznaki „Kolekcjoner Krajoznawca”
jest uzyskanie przez kolekcję, na każdej z wystaw, co najmniej 12 punktów
podczas oceny sędziowskiej dokonanej według zasad określonych w
regulaminie lub za pięciokrotne zdobycie „Plakietki Zbiorów Krajoznawczych”
albo „Ekslibrisu Krajoznawcy Bibliofila”.
4.3. Stopień złoty Odznaki „Kolekcjoner Krajoznawca” przyznaje się kolekcjonerowi
za kolekcję wyróżnioną poprzednio odznaką w stopniu srebrnym, jeśli po jej
otrzymaniu była jeszcze wystawiana co najmniej sześciokrotnie na regionalnych
imprezach krajoznawczych lub trzykrotnie na centralnych imprezach
krajoznawczych.
4.4. Warunkiem przyznania stopnia złotego odznaki „Kolekcjoner Krajoznawca” jest
uzyskanie przez kolekcję, na każdej z wystaw, co najmniej 14 punktów podczas
oceny dokonanej według zasad określonych w regulaminie.
Rozdział III
ZASADY OCENY ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH
1. USTALENIA WSTĘPNE
1.1. Kolekcje krajoznawcze, których posiadacze ubiegają się o przyznanie:
a) Odznaki: „Plakietka Zbiorów Krajoznawczych”, „Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila”
ocenia 3-osobowy zespół powołany przez organizatora imprezy turystycznej.
W skład zespołu oceniającego wchodzi instruktor krajoznawstwa.
b) Odznaki: „Kolekcjoner Krajoznawca” w stopniu srebrnym i złotym ocenia 3osobowy zespół powołany przez organizatora imprezy turystycznej. W skład
zespołu oceniającego wchodzi instruktor krajoznawstwa i juror zbiorów
krajoznawczych,
powołany
zgodnie
z zasadami przyznawania uprawnień jurora zbiorów krajoznawczych lub
osoba upoważniona przez Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
1.2. Organizator imprezy turystycznej ma prawo przeprowadzenia eliminacji
zgłoszonych kolekcji z uwagi na zgłoszenie zbyt dużej ilości kolekcji
w stosunku do możliwości ekspozycyjnych organizatora lub stwierdzenie zbyt
dużej różnicy poziomu zgłoszonych kolekcji.
2. WYMOGI KLASYFIKACYJNE ZBIORU I ZASADY OCENY KOLEKCJI
2.1. Każda kolekcja podlegająca ocenie musi odpowiadać warunkom zawartym w
punktach 2. do 5. rozdz. I. Regulaminu Krajoznawczych Odznak
Kolekcjonerskich. Ponadto podczas oceny kolekcji rozpatruje się następujące
elementy, traktując je jako kryteria do oceny kolekcji:
a) koncepcja i sposób opracowania zbioru; zbiór powinien mieć charakter
krajoznawczy, krótki opis, tytuł, metryczki objaśniające poszczególne
eksponaty, określenie ich ilości oraz dane identyfikujące właściciela (imię i
nazwisko, miejscowość),
b) atrakcyjność tematu i dobór eksponatów; zbiór powinien nawiązywać swoją
treścią do założeń programowych krajoznawstwa, wydarzeń historycznych itp.,
eksponaty
powinny
być
dobrane
zgodnie
z przyjętym tematem,
c) objętość zbioru i stan eksponatów; kryterium to uzależnione jest od tematu i
rodzaju lub grupy zbioru, stan eksponatów powszechnych nie powinien budzić
zastrzeżeń, natomiast przedmiotów unikalnych nie należy oceniać negatywnie.

2.2. Za każde z trzech kryteriów wymienionych w punkcie 2.1. przyznaje się
maksymalnie 5 punktów ; kolekcja może uzyskać maksymalną ilość – 15
punktów . Jurorzy oceniający kolekcję odejmują punkty za dostrzeżone braki w
kolekcji.
2.3. Odrębnej ocenie podlegają kolekcje autorskie.
2.4. Organizatorzy imprezy krajoznawczej mogą wprowadzić klasę honorową
kolekcji. Zbiory w tej klasie nie podlegają ocenie.
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Rozdział IV
ZASADY PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ
JURORA ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH
Uprawnienia Jurora Zbiorów Krajoznawczych przyznaje Komisja Krajoznawcza
Zarządu Głównego PTTK na wniosek:
a) Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego Komisji Krajoznawczej Zarządu
Głównego PTTK,
b) Komisji Krajoznawczej O/PTTK lub Regionalnego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa O/PTTK zaopiniowany przez Podkomisję Kolekcjonerstwa
Krajoznawczego Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.
Uprawnienia Jurora Zbiorów Krajoznawczych może otrzymać każdy kolekcjoner
mający uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa i zdobytą Krajoznawczą Odznakę
Kolekcjonerską „Kolekcjoner Krajoznawca”- stopień srebrny.
Uprawnienia Jurora Zbiorów Krajoznawczych mogą być nadane
z inicjatywy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, z pominięciem postanowień
zawartych w punktach 1 i 2 krajoznawcom zasłużonym dla ruchu kolekcjonerstwa
krajoznawczego.
Ewidencję przyznanych uprawnień Jurora Zbiorów Krajoznawczych prowadzi
Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
1.
Oddziałowe Komisje Krajoznawcze lub Regionalne Kolegia Instruktorów
Krajoznawstwa mogą powoływać spośród instruktorów krajoznawstwa co
najmniej trzyosobowe zespoły d/s krajoznawczych odznak kolekcjonerskich. Do
kompetencji tych zespołów należy:
- weryfikacja i opiniowanie wniosków o nadawanie wszystkich stopni
krajoznawczych odznak kolekcjonerskich,
- przyznawanie krajoznawczych odznak kolekcjonerskich w stopniu: Chomik,
Plakietka Zbiorów Krajoznawczych, Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila,
- prowadzenie ewidencji przyznanych odznak.
Przyznawanie
krajoznawczych
odznak
kolekcjonerskich:
Kolekcjoner
Krajoznawca – stopień srebrny i złoty pozostaje w kompetencji Podkomisji
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego.
2.
Kolekcjoner ubiegający się o nadanie mu odznaki kolekcjonerskiej wypełnia
wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który
po weryfikacji należy skierować do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej,

Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa lub Podkomisji Kolekcjonerstwa
Krajoznawczego Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Okres weryfikacji
wniosku wynosi do 60 dni od daty jego złożenia.
3.
Zasady przyznawania punktów dla prezentowanych kolekcji określone są w
Rozdziale III regulaminu.
4.
Organizatorzy imprez krajoznawczych i kolekcjonerskich wydają dla wystawców
zaświadczenia o prezentacji kolekcji na imprezie lub o ilości uzyskanych
punktów.
5.
Wzory Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich PTTK zawiera załącznik nr 2
do regulaminu.
6.
Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji
Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.
7.
Niniejszy Regulamin Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich został przyjęty
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK na posiedzeniu w dniu
13.04.2013 r.
8.
Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w
dniu 11 czerwca 2013 r. uchwałą nr 29/XVII/2013.
9.
Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 11 czerwca
2013 roku. Tym samym tracą moc postanowienia regulaminu Krajoznawczych
Odznak Kolekcjonerskich z dnia 20.08.2008 r. Zdobyte na ich podstawie
Krajoznawcze Odznaki Kolekcjonerskie zachowują ważność.

Załącznik nr 1. Wniosek o nadanie odznaki
Pieczątka jednostki
wnioskującej

`

____________, __.__.____
miejscowość
data

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

WNIOSEK
o nadanie Krajoznawczej Odznaki Kolekcjonerskiej PTTK

Komisja
Krajoznawcza*
(Regionalne
Kolegium
Instruktorów
Krajoznawstwa)*
w ..……………………………………………………………………………………………..
wnioskuje o przyznanie Kol. ……………………………………………………………….
odznaki ……………………………………………………………………………………….
za zbiór odpowiadający wymogom Regulaminu Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich PTTK.
Bliższe określenie (charakterystyka) zbioru:
1. Tytuł zbioru ………………………………………………………………………………..
2. Materiał (walory) tworzący zbiór …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Rodzaj zbioru (podkreślić określenie właściwe): klasa powszechna; klasa autorska
zakwalifikowanie do grupy:
a) zbiór prosty, b) zbiór złożony, c) zbiór otwarty, d) zbiór zamknięty,
e) zbiór regionalny, f) zbiór problemowy, g) zbiór z motywem, h) zbiór okolicznościowy.
4. Objętość zbioru (liczba walorów): …………………………………………………….
5. Kompletność zbioru (braki): ……………………………………………………………
6. Sposób przechowywania: ………………………………………………………………
7. Wystawy, pokazy itp. na których zbiór był eksponowany: ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Możliwość wykorzystania zbioru w działalności programowej PTTK
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
(podpis kolekcjonera)
Zespół weryfikacyjny
Oddziałowej Komisji Krajoznawczej*
(Regionalnego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa)*
……………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)
……………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)
……………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)
* niepotrzebne skreślić

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
na posiedzeniu w dniu ………………………..
nadała odznakę:……………………………..….
nr: ………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Załącznik nr 2. Wzory Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich PTTK

Chomik

Plakietka Zbiorów Krajoznawczych

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

Odznaka Kolekcjoner-Krajoznawca
w stopniu srebrnym
Odznaka Kolekcjoner-Krajoznawca
w stopniu złotym

