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KONKURSY 50 - lecia

„PIERWSZA – NAJSTARSZA”
oraz
„KIEDYŚ I TERAZ ”
1. ORGANIZATORZY KONKURSÓW:
Komisja Imprez na Orientację oraz
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
InO.
2. CELE KONKURSU:
Dotarcie do dokumentów i pamiątek
z najstarszego okresu rozwoju orientacji w Polsce zwłaszcza z lat 50. ,
60. i 70. XX wieku, i wcześniejszych.
Chcemy wykorzystać te materiały do
przygotowania wystawy w ZG PTTK
w Warszawie oraz we Wrocławiu a
takŜe
do
przygotowania
albumu 50-lecia (w formie elektronicznej ) w roku 2011.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do konkursu mogą być przesyłane
dowolne materiały, zdjęcia , regulaminy, pieczątki, mapy itd., nawiązujące do tytułów konkursów ( w
postaci kopii lub zdjęć ) najlepiej
aby były przygotowane formie elektronicznej na CD i przesłane w okresie 7.06.2010 – 10.09.2010 na adres
Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu
ul. Sydowa 41 87-100 Toruń.
(z dopiskiem Konkurs „PierwszaNajstarsza” lub Konkurs „Kiedyś
i Teraz”
Chcemy uzupełnić tymi materiałami
luki w historii ino w Polsce i dotrzeć
do jej początków.
4. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE:
Oceniającymi materiały będą zwiedzający obie wystawy w Warszawie
i we Wrocławiu, i to oni wybiorą
najciekawszy ich zdaniem materiał.

50 LAT KOMISJI INO

Zachęcam gorąco wszystkie środowiska, które chcą pokazać
i zaznaczyć swój udział w historii ino w Polsce, do udziału w tych
wydarzeniach oraz do wyszukania i przygotowanie materiałów
konkursowych.
Przewodniczący
Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na pierwszej imprezie Pucharu Polski
w roku 2011.

/ Waldemar Fijor /

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Waldemar Fijor – Prezes,
Dariusz Walczyna – Sekretarz, Marek Pacek – Skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA:
Irena Janas – Przewodnicząca, Ryszard Sikora – członek,
Zbigniew Tarnowski – członek

Biuletyn Stowarzyszenia

1960 – 2010

28 października 1960 roku, jeszcze w ramach Komisji Turystyki
Pieszej, została powołana Komisja Szkolenia, Przodownictwa
i Zawodów na Orientację , której pierwszym przewodniczącym
został Bronisław Turoń z Wrocławia (Przodownik InO nr leg.
001). W roku 2010 Komisja zaplanowała szereg następujących
wydarzeń uświetniających tę rocznicę:
• wydanie okolicznościowej odznaki 50-lecia InO , którą będzie
moŜna zdobywać (w ciągu 1 roku) od 1.10.2010 do
30.09.2011 (wg regulaminu zamieszczonego na stronie Komisji – http://ino.pttk.pl )
• zaakcentowanie 50-lecia podczas Finałów XXXVIII Ogólnopolskiego
MłodzieŜowego
Turnieju
TurystycznoKrajoznawczego w Bocheńcu k. Kielc oraz podczas
VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie.
• przygotowanie kolejnego wydania regulaminów Turystycznych InO w nakł. 1000 egz. z akcentami 50-lecia (X.2010)
• przygotowanie broszury informacyjnej propagującej wszystkie formy turystycznych ino w Polsce (IX. 2010)
• wydanie okolicznościowego numeru pisma uczestników
i sympatyków InO – TRAMWAJ (XII.2010)
• ogłoszenie konkursów 50-lecia Komisji InO (7.VI –10.
IX.2010):
„Pierwsza – Najstarsza” impreza ino w regionie lub środowisku oraz drugiego dotyczącego budowy tras „Kiedyś
i Teraz” – obrazującego zmiany w wyglądzie map i materiałów imprezowych (wynikające z nowych moŜliwości technicznych)
• przygotowanie okolicznościowej wystawy 50-lecia (w ZG
PTTK w Warszawie – X.2010 oraz we Wrocławiu XII.2010) z materiałów pokonkursowych
• przygotowanie rocznicowego spotkania 50-lecia we Wrocławiu (XII.2010 -podczas XIII ZLOTU Przodowników InO)
• wydanie albumu 50-lecia Komisji InO obejmującego część
historyczną jak równieŜ cześć dokumentującą wydarzenia
roku 50-lecia ( w formie elektronicznej w roku 2011)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Decyzją Walnego Zebrania w roku 2010
członków zwyczajnych
i wspierających obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości
50 zł; młodzieŜ ucząca się oraz emeryci płacą połowę tej kwoty.
Składkę moŜna wpłacić na konto jw.
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ARCHIWUM IMPREZ NA ORIENTACJĘ
Archiwum takie funkcjonuje w Toruniu ; są w nim składowane materiały historyczne związane z ino. Docelowo w miarę
środków zostaną one stopniowo przetworzone do postaci
elektronicznej co uczyni je dostępnymi dla wszystkich.
W sprawach dotyczących sposobu przekazania materiałów
naleŜy kontaktować się bezpośrednio z Waldkiem Fijorem
z Torunia.
ODZNAKA 50 – lecia InO
W związku z rokiem rocznicowym przygotowany został projekt odznaki 50-lecia; będzie moŜna ją zdobyć w okresie od
1.10.2010 do 30.09.2011 spełniając kryteria, które zostaną
określone przez Komisję InO na czerwcowym zebraniu na
MATNI. Odznaka zostanie wybita w ograniczonej ilości, juŜ po
zebraniu wszystkich udokumentowanych potwierdzeń jej
zdobycia, pod koniec 2011 roku.
ALBUM 50 – lecia InO
W zamierzeniu Komisji ma powstać w roku 2011 na bazie
materiałów pokonkursowych. Będzie to album w formie elektronicznej . Nie powinno w nim zabraknąć Ŝadnego znaczącego środowiska InO w Polsce. Oczywistym jest jednak , Ŝe aby
w nim zaistnieć trzeba takie materiały nadesłać. Na wyszukanie materiałów i przygotowanie ich jest czas od 1 czerwca
do początków września. Materiały naleŜy przesyłać na adres
OM PTTK w Toruniu (patrz konkursy Komisji).
BROSZURA TURYSTYCZNYCH InO
Będzie to syntetyczny materiał, w którym na kilku stronach,
zostaną przedstawione podstawowe formy turystycznych
InO, kategorie, zasadnicze kwestie zasad punktacji oraz
adresy organizatorów turystycznych InO w Polsce. Będzie
to materiał tzw. pierwszego kontaktu. dostępny w formie
elektronicznej jak i papierowej. UkaŜe się we wrześniu.
W formie wydrukowanej broszura będzie rozprowadzana (po
kosztach własnych) – przez STOWARZYSZENIE.

REGULAMINY TURYSTYCZNYCH InO wyd.V

Komisja przygotowuje V wydanie regulaminów Turystycznych InO. Poprzedni
nakład 1000 egz. jest juŜ praktycznie na
wyczerpaniu.
Po wprowadzeniu kilku uzupełnień w
regulaminach, nad którymi Komisja pochyli się w czerwcu przygotowany zostanie materiał do druku , który naleŜy
jeszcze uzupełnić nowymi ciekawymi
zdjęciami.
Mile widziane będą widziane równieŜ
inne materiały historyczne, które będą
uzupełniały treść przepisów i nawiązywały do roku 50 – lecia.
Zdjęcia moŜna przesyłać w formie elektronicznej na adres:
waldemar.fijor@gmail.com
XIII ZLOT PINO – WROCŁAW 2010
XIII Zlot PInO odbędzie się w dniach
10 - 12 grudnia 2010 r. w kolebce masowej orientacji w Polsce – we Wrocławiu.
Kierownikiem tegorocznego Zlotu jest
Dariusz Zając z Radomia , natomiast
szefem wydarzeń rocznicowych, których
kulminacja będzie miała miejsce w sobotę 11 grudnia, jest Jacek Gdula z Wrocławia.
Na sobotę rano przewidziano krajoznawczą trasę na orientację po przepięknej
wrocławskiej Starówce; po spacerze
odbędzie się uroczysty obiad połączony
ze zwiedzaniem wystawy i spotkaniem
50-lecia.

FINAŁY TURNIEJU OMTTK
oraz VI KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE
Będą to wydarzenia na których Komisja będzie chciała zaakSTOWARZYSZENIA – MATNIA 2010
centować rocznicę swojego 50-lecia . Najlepszą z okazji jest
Po kaŜdych czterech latach działalności
fakt przygotowywania przez komisję tras na orientację.
w stowarzyszeniu następuje czas wyboTrasa w Olsztynie podczas VI Kongresu Krajoznawstwa Polrów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Sposkiego będzie miała charakter krajoznawczy, pokazując uroki
tkanie załoŜycielskie odbyło się na MATNI
olsztyńskiej starówki, jednocześnie przybliŜając uczestnikom
w Wilczynie Leśnym w roku 2006 – czas
tę ciekawą formę turystyki.
zatem na kolejne wybory; odbędą się one
Trasa będzie realizowana we współpracy z naszym Stowana MATNI 2010 w Obornikach Śląskich.
rzyszeniem oraz Komisją MłodzieŜową ZG PTTK.
ANIMATOR TURYSTYCZNYCH IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK
W roku 2010 wydano kolejne Certyfikaty Animatorów Turystycznych InO. W pierwszej połowie roku 2010
w okresie od stycznia do maja wydano juŜ 114 Certyfikatów. Najwięcej w Koszalinie , Warszawie i Grudziądzu . Organizator szkolenia w celu uzyskania imiennych certyfikatów występuje z wnioskiem do Komisji InO
(waldemar.fijor@gmail.com). Przygotowaniem i wysyłką Certyfikatów na adres organizatora szkolenia
zajmuje się Stowarzyszenie.
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI STOWARZYSZENIA
Janusz Cegliński – Warszawa, Waldemar Fijor – Toruń, Edward Fudro – Police, Jacek Gdula – Wrocław, Dariusz Hajduk – Knurów,
Irena Janas – Gliwice, Sebastian Janas – Gliwice, Jarosław Kabuła – Gdańsk, Andrzej Krochmal – Warszawa, Krzysztof Ligienza –
DzierŜoniów, Marek Pacek – Gdańsk, Michał Perliński – Gdańsk, Krzysztof Płonka – Toruń, Ryszard Sikora – Cieszyn, Tymon Skadorwa
– Koszalin, Iwona Strzelecka – Toruń, Zbigniew Tarnowski – Częstochowa, Roman Trocha – DzierŜoniów, Dariusz Walczyna – Warszawa, Andrzej Wysocki – Zabrze, Dariusz Zając – Radom.
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