Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK

Na szlakach niepodległości
1. Odznaka Na szlakach niepodległości została ustanowiona przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na wniosek Komisji Turystyki Pieszej
i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
2. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc, osób i wydarzeń związanych
z uzyskaniem niepodległości po I wojnie światowej oraz odbudową
państwowości polskiej i trwałym ustaleniem granic kraju w latach 1918-1921,
a także propagowanie różnorodnych form turystyki i krajoznawstwa oraz
systemu odznak PTTK.
3. Odznakę można zdobywać w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 r.
4. Odznaka jest jednostopniowa.
5. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
6. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak
turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
7. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 pkt. zgodnie z regulaminem
dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK oraz zwiedzenie 5 miejsc
związanych z osobami i wydarzeniami z lat 1918-1921, które doprowadziły do
odzyskania niepodległości i do odbudowy państwowości polskiej, lub je
upamiętniającymi.
8. Odznakę weryfikują i przyznają wszystkie referaty weryfikacyjne posiadające
uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki
kwalifikowanej lub odznak krajoznawczych,, odnotowując ten fakt
w prowadzonych przez siebie rejestrach.
9. Weryfikacja Odznaki odbywa się na podstawie kroniki prowadzonej przez
zdobywającego w dowolny sposób. Potwierdzeniem spełnienia wymogów
zdobycia Odznaki mogą być zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki lub podpis członka
kadry programowej PTTK albo organizatora imprezy.
10. Dystrybucję metalowego znaczka
prowadzi Oddział PTTK Pleszew.
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11. Autorami regulaminu odznaki są Jacek Potocki (Zarząd Główny PTTK), Marcin
Czerwiński (Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK) i Szymon Bijak (Komisja
Krajoznawcza ZG PTTK), a jej wzór graficzny opracował Włodzimierz Majdewicz
(Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK).
12. Ostateczna interpretacja niniejszego
Głównemu PTTK w Warszawie.
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Zarządowi

13. Regulamin został przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą
nr 11/XIX/2018 z dn. 28 marca 2018 r.

