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Положення про звання «Турист Родини» 
 

 Дане положення визначає умови та підстави для розгляду кандидатур, регламентує категорії 

звання та порядок присвоєння, а також - затверджує процедуру нагородження членів Роду званням - 

«Турист Родини» з врученням Посвідчення та нагрудного знаку (значка) «Турист Родини». 

 

I. Умови та підстави для розгляду кандидатур на звання «Турист Родини» 

 

 1.1. Підставою для розгляду кандидатур на звання «Турист Родини» та присвоєння звання 

«Турист Родини» із врученням Посвідчення та нагрудного знаку (значка) «Турист Родини», є факт 

підкорення членом Роду, не менше 3-х карпатських вершин (висотою не менше 1700 метрів над 

рівнем моря).  

1.2. Підкорення вважається таким, що відбулось, у разі здійснення сходження (підкорення) на 

вершину, групи у складі не менше 5 (п’яти) членів Роду та при наявності фотодокументів такої акції.  

1.3. Розгляду кандидатур із числа членів Роду, на звання «Турист Родини», з врученням 

Посвідчень та нагрудних знаків (значків) «Турист Родини» є можливим тільки із 10 липня 2013 року. 

1.4. Звання «Турист Родини» не може бути присвоєно не члену Роду.  

 

II. Категорії звання «Турист Родини» 

 

 2.1. До першої категорії звання «Турист Родини» - віднести сходження (підкорення) не 

менше 3 (трьох) карпатських вершин, включаючи гору Говерлу (2061 м). 

 2.2. До другої категорії звання «Турист Родини» - віднести сходження (підкорення) не менше 

2 (двох) карпатських вершин, включаючи гору Говерлу (2061 м), або менше 3 (трьох) карпатських 

вершин, висотою не менше 1700 метрів. 

 2.3. До третьої категорії звання «Турист Родини» - віднести сходження (підкорення) тільки 

Говерли (2061), або не менше 2 (двох) карпатських вершин, висотою не менше 1700 метрів. 

  

III. Процедуру нагородження членів Роду званням - «Турист Родини» 

 

3.1. Після сходження (підкорення) тієї чи іншої карпатської вершини (вершин), зацікавлені 

члени Роду подають до Секретаріату Роду письмову Заявку, в якій вказують/пред’являють:  

- дату сходження (підкорення) карпатської вершини (вершин); 

- перелік членів Роду, які прийняли участь сходження (підкорення) карпатської вершини (вершин); 

- фотодокументи такої акції. 

3.2. На підставі поданого заявниками, Секретаріат Роду (на протязі, не більше 30 днів), готує 

своє Рішення, яким присвоює ту чи іншу категорію кожному члену Роду, відповідно до умов Розділу 

II цього Положення та виготовляє відповідні, персональні Посвідчення.  

3.3. Вручення Посвідчень та нагрудних знаків (значків) «Турист Родини», як правило - 

відбувається в урочистих умовах, на Зустрічах Родини чи на інших акціях та масових Заходах Роду.  

3.4. Усі спірні питання щодо: поданої (до Секретаріату Роду) Заявки; Рішення Секретаріату 

Роду щодо присвоєння тієї чи іншої категорії кожному члену Роду (відповідно до умов Розділу II 

цього Положення); виготовлення відповідних, персональних Посвідчень та нагрудних знаків 

(значків) «Турист Родини», а також їх видача - вирішуються Виконавчою Радою ГО «Наша Родина». 

 

IV. Опис нагрудного знаку (значка) «Турист Родини» 

 

4.1. Дизайн нагрудного знаку (значка) «Турист Родини», його розміри та матеріал 

виготовлення - затверджується Секретаріатом Роду. 

 4.2. Нагрудний знак (значок) «Турист Родини» виготовляється з металу (шляхом відливки або 

штампування), з використанням атрибутів (знаків) Роду. 

 4.3. Замовлення на виготовлення нагрудних знаків (значків) «Турист Родини», їх кількість та 

фінансування, здійснюється - Секретаріатом Роду за погодженням із Фондом Роду.  


