REGULAMIN

KLUBU PODRÓŻNIKA „TURBACZ”
DZIAŁAJĄCEGO PRZY GIMNAZJUM SPOŁECZNYM W WOLI BATORSKIEJ
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DZIAŁAJĄCEGO PRZY GIMNAZJUM SPOŁECZNYM W WOLI BATORSKIEJ
I. ZAŁOŻENIE I NAZWA
Klub Podróżnika rozpoczął działalność jako koło zainteresowań Niepublicznego Gimnazjum w Woli
Batorskiej (później Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej, zwanego dalej Gimnazjum) w
roku szkolnym 2001 - 2002. Począwszy od roku szkolnego 2005 – 2006 przyjmuje nazwę „Turbacz”. W roku
szkolnym 2007 – 2008 Klub Podróżnika „Turbacz” (zwany dalej Klubem) zostaje włączony do Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Wola” działającego przy Gimnazjum Społecznym im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
II. LOGO
Logo Klubu Podróżnika „Turbacz” jest czarno biały wizerunek najwyższego szczytu Gorców „Turbacza”
widzianego z Hali Długiej, wraz z napisami w kolorze granatowym: „TURBACZ” i „KLUB PODRÓŻNIKA”.

III. OPIEKUNOWIE

Głównym opiekunem gimnazjalnego Klubu Podróżnika „Turbacz” w latach 2001 – 2003 była mgr Katarzyna
Czapla. Od roku 2003 głównym opiekunem KP Turbacz jest nauczyciel gimnazjum mgr Paweł Góralczyk. W
działalność Klubu Podróżnika „Turbacz” mogą angażować się inni nauczyciele gimnazjum.

IV. ZADANIA KLUBU PODRÓŻNIKA „TURBACZ”

Do zadań Klubu Podróżnika „Turbacz” należy organizacja i współorganizowanie wszelkiego typu
działalności krajoznawczo – turystycznej oraz zajęć edukacyjnych na terenach górskich, w tym:
a) organizacja zielonych szkół dla uczniów szkoły,
b) organizacja obozów wakacyjnych dla uczniów szkoły,
c) organizacja zimowisk podczas ferii zimowych dla uczniów szkoły,
d) organizacja wyjazdów narciarskich i snowboardowych dla uczniów szkoły, połączonych ze szkółką sportów
zimowych.
e) organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkoły w ramach zajęć biologii, geografii i ścieżek
edukacyjnych,
f) organizacja wolnego czasu uczniów szkoły podczas weekendów i przerw w zajęciach edukacyjnych,
g) organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów dotyczących tematyki górskiej i turystycznej,
h) organizowanie zajęć na ściankach wspinaczkowej, parkach linowych, szkoleń w zakresie umiejętności
wspinaczki,
i) angażowanie uczniów w działalność ukierunkowaną na tworzenie prac o tematyce krajoznawczej, w tym:
artykułów prasowych, publikacji multimedialnych, kronik, dokumentacji fotograficznych i filmowych itd…
j) promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
k) wspomaganie Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej w promowaniu zasad ochrony przyrody,
l) wspomaganie Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej w nauczaniu treści przyrodniczych i geograficznych,
m) wspomaganie Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej w realizacji programów profilaktycznego i
wychowawczego.
n) dokumentowanie swojej działalności w postaci sprawozdań, kronik, i dokumentacji fotograficzno – filmowej.
o) organizowanie funduszy na działalność Klubu,
p) prowadzenie rankingu roku szkolnego uczestników Klubu Podróżnika „Turbacz”.
q) prowadzenie monitoringu i oceniania działalności uczniów oraz progresji ich wiedzy i umiejętności nabytych
podczas zajęć Klubu. Informowanie wychowawców i nauczycieli Gimnazjum o tych postępach.
r) nagradzanie uczniów, którzy szczególnie zaangażowali się w działalność klubu (zgodnie z rankingiem).

V. CELE DZIAŁALNOŚCI

Głównym celem działalności klubu jest wychowywanie i edukowanie młodzieży związanej z Gimnazjum
Społecznym w Woli Batorskiej poprzez szeroko rozumianą turystykę górską oraz poprzez kształtowanie
zamiłowania do czynnego poznawania otaczającego ich świata. Klub realizuje ten cel angażując uczniów
w uczestnictwo w imprezach o charakterze turystyczno – krajoznawczym oraz spotkaniach o tematyce
krajoznawczej lub związanych z zagadnieniami ochrony przyrody, turystyki i krajoznawstwa.
Uczniowie poprzez współorganizowanie czasu wycieczki uczą się zasad funkcjonowania społecznego,
współpracy w grupie, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności. Aktywne zaangażowanie uczniów
w zajęcia w formie wypraw na tereny górskie ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki, gdyż
praktyczne zajęcia terenowe połączone z aktywną rekreacją są jedną z najlepszych metod aktywizujących
uczniów. Stworzenie pozytywnych więzi na linii nauczyciel – uczeń pomaga w przezwyciężaniu przez uczniów
trudności w nauce i zwiększa odsetek uczniów osiągających sukcesy szkolne. Naturalny jest również rozwój
zainteresowań przyrodniczych wśród uczestników zajęć, co może skutkować łatwiejszym wyborem dalszej drogi
życiowej, ułatwić wybór szkoły średniej. Zajęcia prowadzone ze zróżnicowaną grupą pozwalają kształtować wiele
pozytywnych, społecznych zachowań wśród uczestników, takich jak umiejętność organizacji działań,
odpowiedzialność w poczynaniach, sumienność w realizacji celów, umiejętność pracy w grupie rówieśniczej,
łatwość w nawiązywaniu znajomości przyjaźni, umiejętność rozwiązywania problemów, itd… Celem zajęć klubu
jest również kształtowanie cech charakteru, takich jak: wytrwałość, obowiązkowość, odwaga, samokrytycyzm itd…
Pozyskiwanie funduszy pozwala na realizację celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów, których sytuacja
społeczna lub materialna do tej pory nie pozwalała na uczestnictwo w takich formach edukacyjnych
i wychowawczych.
Dzięki zajęciom klubu, uczestnicy Klubu Podróżnika „Turbacz”:
a) poszerzają wiedzę z zakresu geografii poznając dogłębnie wiedzę na temat terenów górskich. Uczniowie –
członkowie Klubu Podróżnika Turbacz uzyskują wiedzę na temat geologii, topografii, ukształtowania terenu i
zjawisk geologicznych.
b) znacznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu przyrody poznając podczas wypraw KP Turbacz świat roślinny i
zwierzęcy, w tym: gatunki roślin i grzybów charakterystyczne dla pór roku i piętra roślinnego, chronione gatunki
roślin, endemity, zespoły roślinne, niektóre gatunki dzikich zwierząt (ssaki, ptaki, płazy, gady, motyle itd…),
zależności panujące w świecie przyrody,
c) rozwijają swoje zainteresowania sportowe poprzez naukę jazdy na nartach lub snowboardzie, uczestniczą w
zawodach i innych formach współzawodnictwa sportowego, próbują sił w różnych dyscyplinach sportowych jak
kajakarstwo, biegi przełajowe, ścieżki zdrowia, wspinaczka górska itd… Uczestnicy klubu utrwalają sprawność
fizyczną i uczą się aktywnych form spędzania wolnego czasu.
d) poznają osobiście wiele miejsc, o których uczą się na lekcjach geografii, historii lub ścieżek edukacyjnych,
zdobywają wiedzę ogólną na temat kraju ojczystego oraz innych krajów,
e) zdobywają szczyty górskie rozwijając pasje poznawcze i ucząc się wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu,
przezwyciężania słabości związanymi z trudami pieszej wędrówki,
f) odwiedzają interesujące miejscowości, poznają niektóre elementy historii i kultury regionów górskich
zwiedzając miejsc historyczne, skanseny, muzea, wystawy, zabytki… Uczestnicy klubu mogą zapoznać się z
kulturą góralską i tradycjami góralskimi oraz kulturą innych regionów, podziwiają dorobek intelektualny pokoleń,
g) uczą się dokumentowania i sposobów prezentacji swoich dokonań podczas wycieczek, dzięki czemu rozwijają
umiejętności z wielu dziedzin, które w przyszłym życiu mogą okazać się bardzo przydatne lub niezbędne.
Dotyczy to przede wszystkim umiejętności fotografowania, filmowania wycieczek, redagowania artykułów do
prasy lub mediów elektronicznych, dokumentowania wycieczek za pomocą kronik, albumów fotograficznych,
prezentacji multimedialnych, tworzenia stron internetowych, obróbki cyfrowej materiałów wizyjnych, organizacji
pokazów filmów lub spotkań dotyczących tematyki związanej z klubem itd…,
h) zwiększają swoją motywację do nauki biorąc udział w aktywizujących formach pozyskiwania wiedzy i
umiejętności, umacniają swój związek emocjonalny z Gimnazjum Społecznym w Woli Batorskiej oraz jego
kadrą pedagogiczną.
i) uczą się odpowiedzialności za siebie i otoczenie, kształtują poczucie obowiązkowości i samodzielności w
działaniu,
j) uczą się organizować czas i racjonalnie planować działania,
k) wzmacniają poczucie własnej wartości,
l) poznają wartości dalekie od lansowanego przez media konsumpcyjnego i materialistycznego poglądu na świat,
uczą się zdrowych i wolnych od patologii sposobów zabawy i spędzania wolnego czasu.
m) nawiązują przyjaźnie i ciekawe kontakty towarzyskie, kształtują postawy prospołeczne poprzez współdziałanie
w grupie rówieśniczej,
n) uczą się szacunku do świata przyrody poprzez bezpośrednie obcowanie z naturą, kształtują postawy
proekologiczne,
o) kształtują postawy patriotyczne poznając piękno kraju ojczystego,

VI. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KLUBU PODRÓŻNIKA „TURBACZ”

Główne rodzaje działalności Klubu Podróżnika „Turbacz”:
a) Zielona Szkoła – wyjazd w ramach roku szkolnego połączone z zajęciami przewidzianymi programem
nauczania. Czas trwania – od 2 do 7 dni.
b) Obóz Letni – wyjazd organizowany w okresie letnim dla nielicznej grupy uczestników – członków Klubu
Podróżnika Turbacz (od 3 do 10 uczestników). Zajęcia obejmują głównie trekking na terenie pasm górskich
oraz po obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i wraz z nocowaniem na łonie natury (namiot, schrony
turystyczne, szałasy) lub na prywatnych kwaterach lub schroniskach górskich. Czas trwania – od 3 do 10 dni.
c) Zimowisko – wyjazd podczas ferii zimowych lub zimowych przerw w zajęciach szkolnych, połączony ze
szkółką narciarską lub snowboardową. Ilość uczestników od 3 do 25 osób.
d) Weekend w górach – krótkie, co najwyżej trzy dniowe wyjazdy dla uczniów członków Klubu Podróżnika,
przeważnie dotyczące jednego tematu poznawczego. Ilość uczestników od 3 do 10 osób.
e) Lekcja w górach - wyjazd jednodniowych (rzadziej dwudniowy) w ramach zajęć szkolnych. Może być
zorganizowany w formie warsztatów lub projektów edukacyjnych realizowanych na terenie ścieżek
edukacyjnych parków narodowych, rajdów pieszych lub rowerowych, wizyt w instytucjach edukacyjnych
zajmujących się turystyką, ochroną przyrody lub badaniami przyrodniczymi.
f) Pokaz multimedialny – prezentacja połączona z opisem miejsc związanych z tematyką górską lub
podróżniczą oraz inna działalność informacyjno – edukacyjna. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w
budynku Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej (rzadziej w innych miejscach).
g) Zajęcia wspinaczkowe – zajęcia organizowane na ściankach wspinaczkowych, parkach linowych lub w
terenie górskim.
h) Kroniki, reportaże, relacje - tworzenie kroniki multimedialnej, fotograficznej i filmowej oraz materiałów
edukacyjnych głównie dla uczniów Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
Promowanie działalności klubu, działalność informacyjna i wydawnicza, redagowanie artykułów prasowych.
VII. UCZESTNICY I REKRUTACJA
Do Klubu Podróżnika „Turbacz” może należeć każdy uczeń Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder
w Woli Batorskiej. Uczeń klasy pierwszej gimnazjum może zgłosić chęć zapisania się do Klubu Podróżnika
„Turbacz” tylko na organizacyjnym zebraniu, które jest zwoływane na początku każdego roku szkolnego (nie
później niż 10 października). W przypadku nieobecności ucznia na zebraniu organizacyjnym z przyczyn
usprawiedliwionych, istnieje możliwość zapisania się do Klubu w innym terminie. W tym celu należy skontaktować
się z opiekunem Klubu, który po zapoznaniu się z wyjaśnieniem nieobecności zapisuje kandydata do Klubu.
Rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają chęć zapisania się ucznia do Klubu Podróżnika Turbacz
podpisując odpowiednią deklarację podczas osobistego spotkania z opiekunem Klubu.
Uczeń oraz rodzice ucznia, który zapisuje się do Klubu Podróżnika „Turbacz” mają obowiązek zapoznania
się z regulaminem Klubu Podróżnika Turbacz oraz z Regulaminem Wycieczek Gimnazjum Społecznego w Woli
Batorskiej. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników Klubu jest przekazanie na ręce ucznia legitymacji
członkowskiej. Legitymacja jest ważna aż do momentu ukończenia Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej
przez ucznia (data ważności legitymacji szkolnej) lub do momentu opuszczenia Gimnazjum przez ucznia z innych
przyczyn.
Uczniowie, którzy chcieliby się zapisać do Klubu Podróżnika „Turbacz” w terminie późniejszym (w tym
również uczniowie klas starszych), mogą ubiegać się o członkowstwo kontaktując się z opiekunem Klubu. Osoby te
otrzymają zgodę na dołączenie do grona członków Klubu, jeżeli:
a) średnia ocen cząstkowych z zachowania otrzymanych w danym roku szkolnym jest wyższa niż dobra,
b) średnia ocen cząstkowych z przedmiotów matematyka, historia, język polski, biologia, geografia otrzymanych
od początku roku szkolnego jest wyższa niż 3,50 (w przypadku uczniów klas pierwszych w pierwszym
półroczu),
c) średnia ocen klasyfikacji półrocznej lub rocznej otrzymanej w ostatnim okresie nauki w gimnazjum
z przedmiotów matematyka, historia, język polski, biologia, geografia jest wyższa niż 3,50 (w przypadku
uczniów klas pierwszych w drugim półroczu oraz uczniów klas starszych),
d) nie powtarzały klasy lub nie otrzymały podczas klasyfikacji półrocznej lub rocznej w gimnazjum oceny
nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania,
e) legitymują się co najmniej 60 punktami uzyskanymi podczas wypraw organizowanych przez Gimnazjum w tym
współorganizowanych przez Klub Podróżnika „Turbacz”,
f) brały udział w co najmniej trzech wyprawach organizowanych lub współorganizowanych przez Klub Podróżnika
„Turbacz”,
g) otrzymają specjalną, pisemną rekomendację dyrektora szkoły i opiekuna Klubu, w przypadku, gdy uczeń nie
spełnia, któregoś z powyższych warunków.
Uczniowie, którzy posiadają legitymację członkowską Klubu Podróżnika „Turbacz” są członkami tego Klubu
i mają wszelkie prawa członkowskie w tym prawo do udziału w przedsięwzięciach, wyprawach i imprezach

organizowanych przez Klub zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem. Wyprawy i zajęcia organizowane lub
współorganizowane przez Klub Podróżnika „Turbacz” mogą być adresowane do:
a) oddziałów klasowych lub roczników, bez względu na ich przynależność do Klubu. Takimi przedsięwzięciami są
zajęcia typu „Zielona Szkoła”, „Lekcje w górach” oraz pokazy multimedialne.
b) ogółu uczestników Klubu Podróżnika „Turbacz”. Takimi zajęciami są „Zimowiska” i wyprawy typy „Obóz letni”
lub „Weekend w górach” chyba, że specyfika wyprawy wymaga rekrutacji uczniów tylko z jednego rocznika. W
wyprawach tych mogą brać udział uczniowie Gimnazjum, którzy nie posiadają legitymacji członkowskiej,
jedynie w przypadku wolnych miejsc.
c) uczestników Klubu Podróżnika „Turbacz” o wysokich umiejętnościach i doświadczeniu. Podczas rekrutacji
uczniów na „Obóz letni”, „Zimowisko” lub „Weekend w górach” może być wprowadzone kryterium dodatkowe
ze względu na trudności na trasie wyprawy. Takim kryterium może być:
 wysoka sprawność fizyczna, udokumentowana ocenami z wychowania fizycznego (średnia ocen lub
ocena klasyfikacji półrocznej i rocznej w okresie poprzedzającym rekrutację musi być wyższa niż
dobra),
 duże doświadczenie uzyskane podczas zajęć Klubu, udokumentowana punktami uzyskanymi w
klasyfikacji ogólnej Klubu Podróżnika „Turbacz” (próg punktowy jest określony w zasadach
szczegółowych rekrutacji na wyprawę).
 wysokie oceny i opinie uzyskane podczas dotychczasowych wypraw i zajęć Klubu.
Rekrutacja na poszczególne rodzaje przedsięwzięć odbywają się według zasad:
Rodzaj
działalności:
Zielona Szkoła

Kryterium:

Punkty:

Na zajęcia Zielonej Szkoły przyjmowani są wszyscy uczniowie danej klasy lub
rocznika. Klub Podróżnika „Turbacz” może być jedynie współorganizatorem
wyprawy i nie ma wpływu na rekrutację uczniów.

---

Tylko członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz”. Może być wprowadzone dodatkowe
kryterium naboru uczniów tylko z określonego rocznika (określone w ofercie).

Obóz Letni

Punkty za uczestnictwo w zajęciach Klubu Podróżnika „Turbacz” według
rankingu ogólnego – punkty przyznaje się na zasadzie proporcjonalności, przy
czym osoba legitymująca się największą liczbą punktów otrzymuje maksymalną
liczbę punktów rekrutacyjnych.
Zachowanie – brana jest pod uwagę średnia ocen cząstkowych z trzech
miesięcy poprzedzających rekrutację (średnia zmniejszona o 1 pomnożona
przez 2).
Średnia ocen klasyfikacji półrocznej poprzedzającej rekrutację – brane są pod
uwagę oceny z języka polskiego, historii, geografii, matematyki i biologii (średnia
zmniejszona o 1 pomnożona przez 2).
Współczynniki – kandydaci otrzymują punkty dodatkowe przyznawane przez
komisję rekrutacyjną w składzie: dyrektor gimnazjum, opiekun klubu, pedagog
szkolny oraz członkowie komisji wybrani z grona pedagogicznego w tym
nauczyciel wychowania fizycznego. Punkty przyznawane są w kategoriach:
 sprawność fizyczna (na podstawie opinii nauczyciela WF – przyznaje
komisja rekrutacyjna od 0 do 10 pkt.),
 aspekt społeczny i wychowawczy – pomoc uczniom z rodzin gorzej
sytuowanych finansowo, rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji
społecznej, rodzin rozbitych, rodzin patologicznych, pomoc eurosierotom i uczniom z rodzin, które wykazują inne nieprawidłowości
wychowawcze oraz wspieranie, których udział w wyjazdach
edukacyjnych w wyraźny sposób może przynieść wymierne korzyści
wychowawcze (wspomaganie uczniów niedostosowanych społecznie,
wspomaganie pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze ze
wzglądów na czynniki zdrowotne, wspomaganie uczniów zagrożonych
patologiami).
 zgodność kandydatury z celami działalności Klubu – punkty przyznaje
komisja od 0 – 10 pkt. na podstawie ocen i opinii otrzymanych przez
ucznia za dotychczasową aktywność na zajęciach Klubu (średnia
przeliczana proporcjonalnie). W szczególności powinni być promowani
uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowania w zakresie
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych,
interesują
się
krajoznawstwem i turystyką, zainteresowani są poszerzaniem wiedzy o

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

regionach górskich, parkach narodowych, chcą rozwijać się w dziedzinie
ekologii, sprawności fizycznej i innych dziedzinach związanych z celami
klubu.
Punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną to suma punktów za sprawność
fizyczną, aspekty społeczny i wychowawczy oraz zgodność kandydatury z
celami działalności Klubu podzielona przez 3.

W sumie możliwych do uzyskania:

40 pkt

Tylko członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz” (inni uczniowie jeśli istnieją wolne miejsca).

Zimowisko

Zachowanie – brana jest pod uwagę średnia ocen cząstkowych z trzech
miesięcy poprzedzających rekrutację (średnia zmniejszona o 1 pomnożona
przez 2).
Średnie ocen cząstkowych w danym roku szkolnym z okresu poprzedzającego
rekrutację (w pierwszym półroczu roku szkolnego) lub oceny klasyfikacji
półrocznej poprzedzającą rekrutację. Brane są pod uwagę oceny z języka
polskiego, historii, geografii, matematyki i biologii (średnia zmniejszona o 1
pomnożona przez 2).
Punkty za uczestnictwo w zajęciach Klubu Podróżnika „Turbacz” według
rankingu ogólnego – punkty przyznaje się na zasadzie proporcjonalności, przy
czym osoba legitymująca się największą liczbą punktów otrzymuje
maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych.
Punkty dodatkowe – członkowie Klubu z klas pierwszych otrzymują dodatkowe
punkty ze względu na mały staż w Klubie (3 pkt). Dodatkowe punkty mogą
otrzymać również:
 uczniowie klas starszych rozpoczynający naukę w Gimnazjum im. Sue
Ryder posiadający legitymację Klubu (3 pkt.).
 uczniowie, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie wzięli udziału w
dużym przedsięwzięciu Klubu Podróżnika Turbacz posiadający
legitymację Klubu (wyprawa powyżej 3 dni – 1 punkt)
Współczynniki – kandydaci otrzymują punkty dodatkowe przyznawane przez
komisję rekrutacyjną w składzie: dyrektor gimnazjum, opiekun klubu, pedagog
szkolny oraz członkowie komisji wybrani z grona pedagogicznego. Punkty
przyznawane są w kategoriach:
 pełnienie dodatkowych funkcji w szkole (przyznaje się pkt. od 0 – 10,
przy czym przewodniczący Samorządu Uczniowskiego otrzymuje 5
pkt., zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
otrzymuje 4 pkt., pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego
mogą otrzymać 3 pkt., chorąży pocztu sztandarowego otrzymuje 1
pkt., przewodniczący samorządu klasowego otrzymuje 3 pkt., zastępca
przewodniczącego samorządu klasowego otrzymuje 2 pkt., członek
samorządu klasowego otrzymuje 2 pkt., każdy pozostały uczeń
pełniący funkcję związaną z samorządnością i reprezentowaniem
szkoły). Uczeń nie może otrzymać więcej niż 10 pkt., nawet, jeśli
funkcje pełnione w szkole by do tego uprawniały.
 zgodność kandydatury z celami działalności Klubu – punkty przyznaje
komisja od 0 – 10 pkt. na podstawie ocen i opinii otrzymanych przez
ucznia za dotychczasową aktywność na zajęciach Klubu (średnia
przeliczana proporcjonalnie). W szczególności powinni być promowani
uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowania w zakresie
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych,
interesują
się
krajoznawstwem i turystyką, zainteresowani są poszerzaniem wiedzy o
regionach górskich, parkach narodowych, chcą rozwijać się w
dziedzinie ekologii, sprawności fizycznej i innych dziedzinach
związanych z celami klubu.
 aspekt społeczny – pomoc uczniom z rodzin gorzej sytuowanych
finansowo, rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji społecznej, rodzin
rozbitych, rodzin patologicznych, pomoc euro-sierotom i uczniom z
rodzin, które wykazują inne nieprawidłowości wychowawcze (od 0 – 10
pkt.).

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

3 pkt.

10 pkt



aspekt wychowawczy (wpływ wycieczki na realizację programu
profilaktycznego i wychowawczego gimnazjum). Przyznaje się od 0 –
10 punktów, w szczególności tym uczniom, których udział w wyjazdach
edukacyjnych w wyraźny sposób może przynieść wymierne korzyści
wychowawcze (wspomaganie uczniów niedostosowanych społecznie,
wspomaganie pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze
ze wzglądów na czynniki zdrowotne, wspomaganie uczniów
zagrożonych patologiami).
Punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną to suma punktów za pełnienie
dodatkowych funkcji, zgodność kandydatury z celami projektu, aspekty
społeczny i wychowawczy podzielona przez 4.
W sumie możliwych do uzyskania:

43 pkt

Tylko członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz” (inni uczniowie, jeśli istnieją wolne miejsca).

Weekend w
górach

Punkty za uczestnictwo w zajęciach Klubu Podróżnika „Turbacz” według
rankingu ogólnego – punkty przyznaje się na zasadzie proporcjonalności, przy
czym osoba legitymująca się największą liczbą punktów otrzymuje
maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych.
Zachowanie – brana jest pod uwagę średnia ocen cząstkowych z trzech
miesięcy poprzedzających rekrutację (średnia zmniejszona o 1 pomnożona
przez 2).
Średnia ocen klasyfikacji półrocznej poprzedzającej rekrutację (w drugim
półroczu) lub średnie ocen cząstkowych w pierwszym półroczu roku szkolnego
– brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, historii, geografii, matematyki
i biologii (średnia zmniejszona o 1 pomnożona przez 2).
Współczynniki – kandydaci otrzymują punkty dodatkowe przyznawane przez
komisję rekrutacyjną w składzie: dyrektor gimnazjum, opiekun klubu, pedagog
szkolny oraz członkowie komisji wybrani z grona pedagogicznego w tym
nauczyciel wychowania fizycznego. Punkty przyznawane są w kategoriach:
 sprawność fizyczna (na podstawie opinii nauczyciela WF – przyznaje
komisja rekrutacyjna od 0 do 10 pkt.),
 aspekt społeczny i wychowawczy – pomoc uczniom z rodzin gorzej
sytuowanych finansowo, rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji
społecznej, rodzin rozbitych, rodzin patologicznych, pomoc eurosierotom i uczniom z rodzin, które wykazują inne nieprawidłowości
wychowawcze oraz wspieranie, których udział w wyjazdach
edukacyjnych w wyraźny sposób może przynieść wymierne korzyści
wychowawcze (wspomaganie uczniów niedostosowanych społecznie,
wspomaganie pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze
ze wzglądów na czynniki zdrowotne, wspomaganie uczniów
zagrożonych patologiami).
 zgodność kandydatury z celami działalności Klubu – punkty przyznaje
komisja od 0 – 10 pkt. na podstawie ocen i opinii otrzymanych przez
ucznia za dotychczasową aktywność na zajęciach Klubu (średnia
przeliczana proporcjonalnie). W szczególności powinni być promowani
uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowania w zakresie
przedmiotów
matematyczno
przyrodniczych,
interesują
się
krajoznawstwem i turystyką, zainteresowani są poszerzaniem wiedzy o
regionach górskich, parkach narodowych, chcą rozwijać się w
dziedzinie ekologii, sprawności fizycznej i innych dziedzinach
związanych z celami klubu.
Punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną to suma punktów za sprawność
fizyczną, aspekty społeczny i wychowawczy oraz zgodność kandydatury z
celami działalności Klubu podzielona przez 3.
Punkty dodatkowe – członkowie Klubu z klas pierwszych otrzymują dodatkowe
punkty ze względu na mały staż w Klubie (maksymalnie 3 pkt). Dodatkowe
punkty mogą otrzymać również:
 uczniowie klas starszych rozpoczynający naukę w Gimnazjum im. Sue
Ryder posiadający legitymację Klubu (3 pkt.).
 uczniowie, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie wzięli udziału w
dużym przedsięwzięciu Klubu Podróżnika Turbacz posiadający

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

3 pkt.

legitymację Klubu (wyprawa powyżej 3 dni – 1 punkt)
W sumie możliwych do uzyskania:
Lekcja w górach
Pokaz
multimedialny

Zajęcia
wspinaczkowe

Kroniki,
reportaże, relacje

Na Lekcje w Górach przyjmowani są wszyscy uczniowie danej klasy lub
rocznika. Klub Podróżnika „Turbacz” jest jedynie współorganizatorem wyprawy
i nie ma wpływu na rekrutację uczniów.
Wszyscy uczniowie członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz” i ewentualnie
chętne osoby spoza Klubu, będące uczniami Gimnazjum.
Wszyscy uczniowie członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz” i ewentualnie
chętne osoby spoza Klubu, będące uczniami Gimnazjum. W zajęciach na
szkolnej ściance wspinaczkowej mogą uczestniczyć również osoby nie
związane z Gimnazjum po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia, jeśli są
wolne terminy). Zasady uczestnictwa reguluje Regulamin Ścianki
Wspinaczkowej.
Wszyscy uczniowie członkowie Klubu Podróżnika „Turbacz”.

43 pkt.
-----

---

---

Punkty rekrutacyjne wpisywane są do specjalnych arkuszy programu Excel stanowiących załączniki:
 Załącznik 1 – Tabela rekrutacji na „Obóz Letni” i „Weekend w górach”
 Załącznik 2 – Tabela rekrutacji na „Zimowisko”
Jako osoby niestowarzyszone, w zajęciach klubu mogą brać udział:
a) absolwenci gimnazjum, którzy czynnie brali udział w zajęciach Klubu Podróżnika „Turbacz”, co zostało
udokumentowane uzyskaniem liczby punktów w rankingu ogólnym w wysokości co najmniej 250 pkt.
b) uczniowie szkoły podstawowej w Woli Batorskiej, którzy swoją drogę edukacyjną mają zamiar kontynuować w
Gimnazjum Społecznym w Woli Batorskiej.
c) uczniowie VI klas szkół podstawowych z powiatu wielickiego, których rodzice deklarują wolę kontynuowania
nauki przez ucznia w Gimnazjum Społecznym w Woli Batorskiej – potwierdzoną poprzez złożenie podania do
tego gimnazjum podczas rekrutacji na nowy rok szkolny.
Osoby niestowarzyszone mogą brać udział w wyprawach klubu jedynie w sytuacji, gdy ilość uczniów Gimnazjum w
Woli Batorskiej chętnych na dany wyjazd jest mniejsza od ilości miejsc. Osoby te nie mają prawa do uzyskania
dofinansowania z funduszy klubu lub Gimnazjum, nie mają praw do nagród lub wyróżnień przewidzianych
regulaminem klubu, nie są brane pod uwagę podczas przyznawania punktów za działalność w Klubie Podróżnika
„Turbacz” (z wyjątkiem podpunktu c).
VIII. FUNDUSZE
Klub Podróżnika „Turbacz” działa w oparciu o:
a) wpłaty osób prywatnych (rodziców lub opiekunów uczniów),
b) dotacje instytucji państwowych w ramach projektów o zasiągu gminnym, powiatowym wojewódzkim lub
krajowym,
c) fundusze europejskie w ramach programów rozwojowych,
d) fundusze otrzymane od stowarzyszeń i innych organizacji społecznych,
e) fundusze własne zgromadzone z wpłat dobrowolnych uczestników Klubu Podróżnika „Turbacz”,
f) darowizny lub dotacje pochodzące od osób prywatnych,
g) składki członkowskie wpłacane podczas odbierania legitymacji.
IX. PARTNERZY
W roku szkolnym 2008 – 2009 Klub Podróżnika „Turbacz” nawiązał współpracę z Gorczańskim Parkiem
Narodowym. Klub Podróżnika „Turbacz” współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się turystyką lub edukacją
takimi jak: PTTK, PTSM, zarządy parków narodowych itd…
Klub Podróżnika Turbacz współdziała z NSSA (Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art.).
X. EFEKT WYCHOWAWCZY
Uczestnictwo w zajęciach Klubu Podróżnika „Turbacz” jest jednym z ważnych punktów realizacji programu
wychowawczego Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej. Zapewnienie uczniom odpowiedniej dawki
pozytywnych wspomnień i emocji ma w przyszłości pomóc uczniom dokonać właściwych wyborów życiowych.
Wychowawcza działalność poprzez zajęcia klubu ma zapobiegać tworzeniu się patologii społecznych w środowisku
młodzieży związanej z Gimnazjum w Woli Batorskiej i pomaga w znalezieniu swego miejscu w dorosłym
społeczeństwie. Niebagatelną rolę w procesie wychowawczym mają wzajemne relacje na linii nauczyciel – uczeń,

a okazja w postaci wspólnej przygody do poznania się oraz zdobycia zaufania i szacunku z obu stron jest nie do
przecenienia. Więź zdobyta podczas zajęć Klubu Podróżnika powinna procentować później na lekcjach szkolnych.
Bardzo ważną rolę stanowi indywidualny wpływ aktywności turystycznej na poszczególnych uczniów gimnazjum.
Odpowiedni dobór środków wychowawczych w porozumieniu z pedagogiem szkolnym ma pomóc w przełamywaniu
barier natury psychologicznej i społecznej, z którymi borykają się gimnazjaliści.
Efektem działalności Klubu Podróżnika „Turbacz” są:
a) Zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
b) Stworzenie pozytywnych więzi na linii nauczyciel – uczeń,
c) Rozwój zainteresowań przyrodniczych uczestników zajęć,
d) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: wytrwałość, obowiązkowość, sumienność,
odwaga, odpowiedzialność, samokrytycyzm itd…
e) Kształtowanie osobowości uczniów, samodoskonalenie i samopoznanie.
XI. EFEKT EDUKACYJNY I OCENIANIE
Zajęcia Klubu Podróżnika mają pomóc w podniesieniu umiejętności i wiedzy uczniów w zakresie
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Podczas wycieczek górskich uczniowie zdobywają:
a) podstawy wiedzy z geografii dotyczącej pasm górskich w Polsce (i innych państw) – rozpoznawanie
szczytów i miejsc topograficznych. Rozwinięcie zainteresowań geograficznych.
b) umiejętność korzystania z mapy, kompasu, nawigacji GPS,
c) podstawy wiedzy z topografii i geologii,
d) informacje z zakresu kulturoznawstwa regionu,
e) wiedzę z zakresu przyrody – rozpoznawanie roślin i zwierząt. Rozwinięcie zainteresowań
przyrodniczych.
f) umiejętności z zakresu zasad organizacji, współpracy, podstaw ekonomii i matematycznych
zastosowań wiedzy teoretycznej.
g) sprawność fizyczną i doskonalą umiejętności w niektórych dziedzinach sportu (przede wszystkim
narciarstwo i snowboard).
Uczestnicy zajęć powinni być oceniani pod względem progresji ich wiedzy i umiejętności nabytych podczas
zajęć Klubu Podróżnika Turbacz. Ocenie podlegają:
a) sprawność fizyczna oraz postępy w opanowaniu umiejętności sportowych, w tym umiejętności
narciarskich, jazdy na snowboardzie, wspinaczka sportowa i górska i inne… Oceny dokonują
opiekunowie zajęć.
b) wiedza nabyta podczas wypraw i zajęć stacjonarnych, w tym wiedza z zakresu geografii, przyrody,
historii, kultury itd… Oceny dokonują opiekunowie zajęć w oparciu obserwację zaangażowania
uczestników. Możliwe są również testy i sprawdziany pisemne lub ustne dokonywane po zakończeniu
zajęć.
c) zachowanie ucznia oraz zmiany w postawie społecznej uczestników.
Oceny i opinie na temat działalności uczestników Klubu mają wpływ na rekrutację na kolejne zajęcia i
wyprawy organizowane przez Klub Podróżnika Turbacz.
Oceny i opinie na temat działalności uczestników Klubu powinny być przedstawiane wychowawcom i
nauczycielom przedmiotowym i mogą być brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania i stanowić podstawę do
wystawienia ocen bieżących z przedmiotów nauczania.
XII. WSPÓŁZAWODNICTWO I RANKING UCZESTNIKÓW
Uczniowie – członkowie Klubu Podróżnika mają możliwość współzawodnictwa w konkursie „Złota
Ciupaga”, a ich działalność jest nagradzana w postaci punktów przyznawanych w każdym roku szkolnym za
wyjazdy zorganizowane przez Klub Podróżnika, lub wyjazdy realizujące cele Klubu Podróżnika.
We współzawodnictwie mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej,
absolwenci gimnazjum do dnia 31 sierpnia roku, w którym ukończyli Gimnazjum Społeczne w Woli Batorskiej oraz
uczniowie – absolwenci szkoły podstawowej przyjęci do Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej – w okresie
wakacji poprzedzających ich edukację w klasie pierwszej gimnazjum.
Punkty we współzawodnictwie konkursu „Złota Ciupaga” przyznaje opiekun Klubu Podróżnika „Turbacz”
w porozumieniu z osobami współpracującymi z klubem. Punkty zapisywane są w specjalnych formularzach
programu Excel. Prowadzony jest:
 „Ranking roku szkolnego” podsumowujący punkty uzyskane przez uczniów w danym roku szkolnym
liczonym od daty zakończenia roku szkolnego do końca następnego roku,
 „Ranking ogólny” podsumowujący dokonania uczniów w ramach Klubu Podróżnika „Turbacz” przez
cały okres edukacji w Gimnazjum.
Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje opiekun Klubu Podróżnika „Turbacz” w porozumieniu z
Dyrektorem Gimnazjum.
Kryteria przyznawania punktów w rankingu „Złota Ciupaga” prezentuje tabela:

Kategoria
punktowa

Opis

Ilość
punktów

Komentarz

Udział

Za każdy dzień pobytu na wyprawie

4 pkt.

Za dzień uznaje się każdą datę, która
liczona jest jako dzień wyprawy.

Do 1000 m. n. p. m.

1 pkt. +
bonus

Od 1000 do 1500 m. n. p. m.

2 pkt. +
bonus

Od 1500 do 2000 m. n. p. m.

3 pkt. +
bonus

Od 2000 do 2250 m. n. p. m.

4 pkt. +
bonus

Od 2250 do 2500 m. n. p. m.

5 pkt. +
bonus

Powyżej 2500 m. n. p. m.

5 pkt
bonus

Zdobycie
głównego szczytu
górskiego
lub
przełęczy

Zdobycie
głównego szczytu
górskiego
lub
przełęczy

Zdobycie szczytu
pośredniego lub
przełęczy

Schroniska,
noclegi

Pogłębianie
wiedzy

+

Za szczyt główny uznaje się tą
kulminację górską, która jest celem
wyprawy. Na trasie wycieczki może
znajdować się kilka szczytów głównych
(ustalonych w planie wycieczki). Punkty
bonusowe
ustalane
są
przez
organizatorów i mogą wynosić od 1 do 5
punktów w zależności od trudności
związanych
ze
wspinaczką
lub
znaczenia szczytu w procesie edukacji.
UWAGA! Szczyty muszą być osiągane
na drodze turystyki pieszej (bez użycia
środków lokomocji np. wyciągów).
Jeśli zdobycie szczytu głównego lub
przełęczy jest związane ze szczególnymi
trudnościami lub gdy szczyt główny ma
szczególne znaczenie ze względów
edukacyjnych
można
przyznać
dodatkowy punkt.

---

1 pkt.

Do 2000 m. n. p. m.

1 pkt.

Powyżej 2000 m. n. p. m.

2 pkt.

Odwiedziny w schronisku górskim
(bez noclegu)

1 pkt

Nocleg w schronisku górskim

2 pkt.

Nocleg w namiocie

3 pkt.

Zwiedzanie jaskini małej

1 pkt.

Do 30 minut zwiedzania

Zwiedzanie jaskini dużej

2 pkt.

Powyżej 30 minut zwiedzania

Eksploracja ważnych dolin górskich

1 pkt.

Za szczyt pośredni uznaje się kulminację
nie stanowiącą celu wyprawy, ale
znajdującą się na trasie.

Nie są tu wliczane schroniska nie leżące
w terenie górskim. Nocleg pod gołym
niebem lub w schronie turystycznym
liczą się na równi z noclegiem w
namiocie.

Doliny powyżej 5 km długości, lub doliny
o wyjątkowych walorach przyrodniczych

Eksploracja ważnych dolin górskich
położonych na wysokości powyżej
1500 m. n. p. m., lub znaczących
wąwozów

2 pkt.

Zwiedzanie parku narodowego

1 pkt.

Punkty jednorazowe. Punktowane są
również ważniejsze rezerwaty.

Zwiedzanie ekspozycji
skansen, wystawa itp.)

1 pkt.

Tylko o tematyce
krajoznawczej.

Udział w spotkaniach i konkursach o
tematyce krajoznawczo - turystycznej

1 pkt.

Również na terenie szkoły

Zwiedzanie miejsc związanych z
badaniem
i
ochroną
przyrody
(obserwatoria,
stacje
badawcze

1 pkt.

Tylko leżące na terenach górskich, lub
dotyczące
zagadnień
przyrodniczo
krajoznawczych.

(muzeum,

przyrodniczo

–

itd…)
Szczególne
osiągnięcia
w
poznawaniu
topografii,
geologii,
przyrody i kultury regionu.
Udział w zajęciach edukacyjnych
Klubu
Podróżnika
Turbacz
organizowanych
na
terenie
gimnazjum lub poza nim.

1 pkt.

Według uznania opiekunów klubu

2 pkt.

Za każdą aktywną obecność
okresowych spotkaniach.

Wspinaczka z asekuracją (łańcuchy,
klamry, drabinki)

2 pkt.

Jednorazowo za każdy szlak, również
jako punkty dodatkowe za wspinaczkę
ze sprzętem alpinistycznym.

Zajęcia narciarskie

2 pkt.

Za każdy dzień zajęć

1 pkt.

Udział w zajęciach krótkich (do pół
godziny)

2 pkt.

Udział w zajęciach dłuższych (ponad pół
godziny)

3 pkt.

Udział w szkoleniach wspinaczkowych
lub wspinaczka w terenie skalnym.

Pobyt za granicą

1 pkt.

Za każdy dzień pobytu

Dodatek zimowy

1 pkt.

Za zdobycie szczytu głównego zimą lub
w warunkach zimowych.

1 pkt

Punkty przyznaje się za każdorazowe
osiągniecie, nie powielane w bliskim
czasie.
Kategoria
może
ulegać
poszerzeniu…

Zajęcia
na
ścianach
wspinaczkowych, parkach linowych,
wspinaczka górska.

Inne

Punkty za inne osiągnięcia, np.
udział
w
ważnych
zawodach
sportowych
(nawet
bierny),
odwiedziny w ciekawych miejscach
(pomniki
przyrody,
wodospady,
źródła, baseny termalne, bacówki,
czynne szałasy pasterskie, znaczące
parki miejskie lub podworskie,
przełomy rzek, niektóre miejsca
kultu, ruiny zabytkowych budowli,
znaczące polany i hale górskie itd…),
osiągnięcia przy organizacji noclegu,
wyżywienia i transportu, podróż
wyciągiem lub kolejką górską oraz
inna działalność warta docenienia
(według uznania opiekunów klubu lub
nauczycieli gimnazjum)

na

XIII. LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA KLUBU PODRÓŻNIKA TURBACZ
Uczniowie, uczestnicy Klubu Podróżnika Turbacz muszą posiadać specjalną legitymację członkowską
klubu. Legitymacja członkowska Klubu Podróżnika Turbacz jest wydawana uczniom Gimnazjum Społecznego w
Woli Batorskiej biorących czynny udział w zajęciach klubu. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym
przynależność do KP Turbacz. Legitymacja jest potwierdzeniem osiągnięć uczestników wycieczek w postaci
punktów przyznawanych zgodnie z regulaminem KP Turbacz.
Legitymacja uprawnia do:
 pierwszeństwa podczas rekrutacji na wyprawy organizowane przez klub. Podczas rekrutacji może być
brana pod uwagę postawa uczniowska na zajęciach w gimnazjum, według szczegółowych zasad rekrutacji
na poszczególne wyjazdy (paragraf VII)
 otrzymywania nagród za działalność w Klubie Podróżnika Turbacz, w tym za zajęcie wysokiego miejsca w
rankingu rocznym i ogólnym współzawodnictwa na najlepszego podróżnika,
 udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Klub Podróżnika Turbacz na terenie Gimnazjum
w Woli Batorskiej.
Legitymacja uczestnika Klubu Podróżnika Turbacz zawiera w szczególności:






Dane uczestnika (Imię, Nazwisko, adres, numer PESEL, telefon kontaktowy do rodziców)
Dokładne informacje kontaktowe Klubu Podróżnika Turbacz,
Miejsce na wpisywanie osiągnięć uczestnika podczas zajęć Klubu Podróżnika,
Wyciąg z regulaminu KP Turbacz.
Legitymacja przysługuje uczniom, którzy wzięli udział w co najmniej trzech wycieczkach lub obozach
organizowanych przez KP Turbacz na terenach górskich i zgromadzili co najmniej 60 punktów w rankingu ogólnym
uczestników klubu oraz spełniają warunki określone w zasadach rekrutacji (paragraf VII). Wyjątek stanowią
uczniowie rozpoczynający naukę w Gimnazjum w Woli Batorskiej, którzy otrzymują legitymację członkowską po
opłaceniu składki na zebraniu organizacyjnym/ Legitymację otrzymuje uczeń, który opłaci składkę członkowską
w wysokości ustalanej na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego. Składka członkowska
przeznaczona jest w całości na zakup nagród oraz koszty organizacyjne. Legitymacja jest własnością uczestnika
Klubu Podróżnika, który obowiązany jest przedstawiać ją opiekunowi klubu na wyraźną prośbę (sygnalizowaną
z odpowiednim wyprzedzeniem). Uczestnik Klubu Podróżnika Turbacz powinien chronić legitymację przez
zniszczeniem lub zgubieniem. W razie utraty legitymacji z winy uczestnika wydawany jest duplikat po wpłaceniu
2 złotych jako koszt wystawienia.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Klubu Podróżnika „Turbacz” może zostać zmieniony lub zmodyfikowany jedynie po
zakończeniu roku szkolnego. Osobą wprowadzającą zmiany jest główny opiekun Klubu w porozumieniu z
dyrektorem Gimnazjum. W regulaminie nie można dokonać zmian, jeśli będą one miały wpływ na:
 zmianę zasad rekrutacji, która jest w toku,
 zmianę przeznaczenia pozyskanych funduszy,
 członkowstwo w Klubie uprzednio przyjętych członków,
 zasady obowiązujące podczas realizacji programów rozwojowych, w których Klub bierze udział.
Klub Podróżnika może ulec rozwiązania jedynie po zakończeniu roku szkolnego z inicjatywy głównego opiekuna
Klubu, dyrektora Gimnazjum lub organu nadzorującego.

