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Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, 

Oddziałowe Komisje Turystyki Pieszej PTTK 

Koła, Kluby, 

Opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-

Turystycznych PTTK, 

Nauczyciele, Instruktorzy Harcerstwa,  

Opiekunowie Młodzieży  
 

   Rok 2019 został ogłoszony w PTTK „Rokiem Młodych”.  Hasło programowe 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Z PTTK wspólnym szlakiem”, 

nawiązuje do stulecia powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego  

w polskiej szkole, przypadającego w bieżącym roku.  

      W związku z rocznicą zwracamy się z prośbą do wszystkich środowisk 

pracujących z młodzieżą o podjęcie intensywnych działań mających na celu 

propagowanie krajoznawstwa i turystyki pieszej wśród młodego pokolenia, zachęcanie 

do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych, a także 

popularyzowanie systemu kształcenia kadry programowej naszego Towarzystwa.  

Regulamin Przodownika Turystyki Pieszej przewiduje uzyskiwanie uprawnień 

przodownickich przez młodzież. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej to 

pierwszy ze stopni kadry programowej PTTK.  

Z regulaminu PTP: 

Młodzieżowy Przodownik TP ma obowiązek inicjowania i organizowania 

działalności  w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności: 

a. organizowania i prowadzenia wycieczek pod nadzorem osoby pełnoletniej 

posiadającej uprawnienia kadry PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego, 

b. popularyzacji zdobywania OTP, 

c. propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków, 

uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w środowisku szkolnym, 

d. pełnienia powierzonych mu funkcji w imprezach, 

e. doskonalenia wiedzy krajoznawczej i umiejętności turystycznych. 



 

Szczegółowe informacje dotyczące Młodzieżowego Przodownika TP zawiera regulamin Przodownika 

Turystyki Pieszej PTTK, który znajduje się pod adresem: http://ktpzg.pttk.pl/ptp/regptp.php  

W „Roku Młodych” szczególnie serdecznie zapraszamy zainteresowane środowiska skupiające 

młodzież oraz turystów indywidualnych do uczestnictwa w OWRP 2019 Pomorze Środkowe, którego 

organizatorem jest PTTK Oddział Gdański. Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy to 

największa, długodystansowa impreza piesza w Polsce, która w naszym kraju ma już 60-letnią tradycję. 

Rajd odbędzie się w terminie 7-20 lipca 2019 r. Turyści mają do wybory trzy trasy piesze, które 

rozpoczynają się w Złocieńcu, Wałczu i Lęborku, a kończą w Koszalinie. Szczegóły dotyczące Rajdu 

znajdują się pod adresem: https://60owrp.pttk.pl/.  

Liczymy na daleko idącą pomoc w dotarciu z tą informacją do zainteresowanych osób, instytucji, 

szkół w Waszych środowiskach. Za zaangażowanie się w działania z góry serdecznie dziękujemy. 

 

Z turystycznym pozdrowieniem  

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK 
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