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Dziecięca Odznaka 
Turystyczna PTTK 

 

1. Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT 
PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na 
wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w ramach realizacji „Roku Dzieci 
i Młodzieży w PTTK”. 

2. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza 
propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych. 

3. DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia, i można ją zdobywać 
pod opieką osób pełnoletnich. 

4. DOT PTTK można zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub 
środowiskowych) realizowanych w następujących dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i 
górskiej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – 
autokarowej oraz w ramach imprez na orientację. Warunkiem przyznania odznaki jest udział w 4 
wycieczkach, realizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin w dowolnym czasie. 

5. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi książeczkę DOT PTTK w dowolnej formie. 
Każda wycieczka powinna być dokumentowana wpisem zawierającym: datę, dyscyplinę turystyki, 
przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun. 

6. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun. Młody 
turysta może w książeczce zbierać ozdobne pieczątki z wycieczek, bilety wstępu itp. 

7. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie całego kraju. Oddziały mogą scedować to 
prawo na oddziałowe komisje lub referaty dowolnych odznak turystycznych bądź 
krajoznawczych. 

8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK. 

9. Interpretacja regulaminu DOT PTTK należy do ZG PTTK w Warszawie. 

 

Od Redakcji serwisu mlodziez.pttk.pl 
Potwierdzenia dla zdobywających Dziecięcą Odznakę Turystyczną mogą być zbierane w samodzielnie 

przygotowanej książeczce, lub przykładowej książeczce pobranej ze strony: 

http://mlodziez.pttk.pl/odznaki/dziecieca-odznaka-turystyczna/50-ksiazeczka-dot-pttk 

Wzór książeczki przygotowano ze względu na liczne pytania, o jej wzór. Pomysłodawcą jest Kol. Andrzej 

Gordon. Szatę graficzną przygotował Kol. Andrzej Wielocha. Zainteresowani rodzice, opiekunowie mogą 
książeczkę ściągnąć na własny komputer i wydrukować na domowej drukarce. Przypominamy, że jest to 

przykładowa książeczka i nie ma obowiązku jej stosowania. 

Odznaki DOT PTTK są w ciągłej sprzedaży. Ich produkcję i dystrybucje prowadzi Zakład Produkcyjny spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”, ul. Stefana Batorego 4, 33-340 Stary Sącz, tel. 0-18 446 00 80. 

Cena jednego znaczka wynosi 3 złote + VAT. Koszt przesyłki pokrywa kupujący. 


