DOJAZD DO BAZY

MOW w Rzepczynie
zaprasza
na

OW Promyk

I Ogólnopolskie Marsze na Orientację
„o Puchar św. Jana BOSCO”

III Runda Pucharu Starego Remola
1.

1. Termin i miejsce imprezy – 16-18 marca 2012 r. w Rzepczynie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Rzepczyno 34, 78-316 Brzeżno

● TP– urodzeni w 1999 i wcześniej oraz początkujący ; 2 etapy dzienne, 1
etap nocny; 3*3 pkt. na OInO
W powyższych kategoriach obowiązują zespoły 1-2 osobowe

2. Sponsorzy i finansowanie zawodów:
● MOW w Rzepczynie
● Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
●…
3. Organizator
I. Organizatorem głównym jest MOW w Rzepczynie
Rzepczyno 34, 78-316 Brzeżno

4. Cele imprezy
● Uczczenie 77 rocznicy wyzwolenia Brzeźna
● Rywalizacja w Pucharze Starego Remola 2012
● Poznanie walorów turystyczno krajoznawczych Ińskiego PK
● Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
● Uroczyste Podsumowanie Pucharu Starego Remola za 2011 rok
● Popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
5. Komitet Organizacyjny
Kierownik Imprezy: Krzysztof Andrzejewski
Sędzia Główny: Bartłomiej Mazan (PInO 647)
Budowniczowie tras:
Michał Andrzejewski
Bartłomiej Mazan (PInO 647)

6. Forma, etapy, kategorie
● TS – urodzeni w 1992 i wcześniej; 2 etapy dzienne, 1 etap nocny; 3*3
pkt. na OInO
● TJ – urodzeni w 1993-1995 ; 2 etapy dzienne, 1 etap nocny; 3*3 pkt. na
OInO
● TM – urodzeni w 1996-1998 ; 2 etapy dzienne, 1 etap nocny; 3*3 pkt. na
OInO

7. Świadczenia
● Dwa noclegi w warunkach turystycznych w salach w pałacyku (należy
posiadać własny śpiwór i karimatę)
● Wyżywienie: Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie (śniadania,
obiady, kolacje)
● Ognisko integracyjne w piątek
● Posiłek regeneracyjny podczas etapów dziennych
● Okolicznościowy kubek z logiem imprezy
● Transport z dworca w Świdwinie do bazy i z powrotem po imprezie
● Komplet materiałów startowych
● Informator techniczny oraz protokół z zawodów
● Okolicznościowe koszulki z imprezy
● Dyplomy do 6 miejsca w każdej kategorii
● Puchary i nagrody rzeczowe do 3 miejsca
● Inne dotychczas nieujawnione, a nad którymi prowadzimy prace
8. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia należy wysłać wg załączonego wzoru pocztą elektroniczną na
adres barmaz5@vp.pl lub pocztą tradycyjną: Bartłomiej Mazan ul.
Somosierry 32c Szczecin
71-181 w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2012r.
Wpisowe należy wpłacić na konto lub przekazem pocztowym na wyżej
podany adres.
Numer konta: 21 1090 2268 0000 0001 1111 3295 w tytule wpisać „Stary
Remol”
Zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego!!!
Tabela opłat
TS
TJ
TP, TM
Wpisowe wpłacone do 12 marca
35zł

35zł

30zł

Od 13 marca i na starcie
40 zł

40zł

35zł

Zwolnieni z wpisowego:
-Michał Andrzejewski (zwycięzca PSR w kategorii TJ w 2011r.)
-Joanna Puternicka (nagroda za obecność na wszystkich rundach w
2011r.)
Zawodnicy którzy otrzymali listem oficjalne zaproszenie na
Podsumowanie PSR za 2011 rok mają prawo do wpisowego niższego o
5 zł.

Od 16:00 powroty z etapów
16:00-17:00 obiad
17:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów,
Podsumowanie Pucharu Starego Remola za 2011 rok
19:00 – odprawa przed etapem nocnym, kolacja
20:30 – wyjście na etapy nocne
18 marca (niedziela)

9. Informacje dodatkowe

Dojazd do Rzepczyna:
najlepiej pociągiem do stacji PKP Świdwin. Organizatorzy zapewniają
dojazd ze stacji PKP do bazy zarówno w piątek od 17 i w sobotę rano do
godziny 9:30 (godzina przyjazdu pociągu ze Szczecina)
W zgłoszeniu należy podać godzinę przyjazdu do Świdwina.

10. Ramowy plan zawodów
16 marca (piątek)
Od 17 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy
19:00 – wspólne ognisko
21:00 – nocne ŻłopInO
17 marca (sobota)
8:00 śniadanie
Do 9:30 dalszy ciąg przyjmowania uczestników
10:00 – godzina „0” etapów dziennych
10.00 - 18.00 -uroczystość związana z wyzwoleniem m. Brzeżna
(wystawa dokumentów, mundurów, broni, innych eksponatów, mała
akademia)

Do 0:00 powrót z etapu nocnego
Mam nadzieje że do rana ☺ wspólne śpiewy i zabawy przy ognisku
6:20 – Uroczyste zakończenie imprezy
7:06 – odjazd pociągu do Szczecina
8:00 – śniadanie dla chętnych
Do 11:00 opuszczanie bazy

11. Postanowienia końcowe
● Punktacja prowadzona będzie według regulaminu KInO ZG PTTK
● Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
● Uczestniczy ubezpieczają się we własnym zakresie
● Uczestniczy niepełnoletni startują w imprezie tylko i wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
● Uczestnicy startują w imprezie na własną odpowiedzialność
● Za szkody wyrządzone uczestnikom podczas zawodów jak i wypadki
organizator nie bierze odpowiedzialności
● Za wszelkie zniszczenia na terenie bazy odpowiadają uczestnicy,
pokrywają także koszty naprawy
● Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie
podanych danych osobowych oraz publikacje zdjęć
● W bazie obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu
● Uczestnicy będący pod znacznym wpływem alkoholu i sprawiający
problemy będą dyscyplinarnie wydaleni z bazy zawodów bez zwrotów
kosztów
● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

