Nowa Sarzyna 17-19 maja 2013
ORGANIZATORZY:
- Klub Turystyczny PRZYGODA, działający przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY
- Powiat Leżajski
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
- Muzeum Ziemi Leżajskiej

- Szkoła Nurkowania Aquarius
- Nadleśnictwo Rudnik, Nadleśnictwo Leżajsk
- POLENERGIA Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

BAZA: Nowy budynek Gimnazjum im. Jana Pawła w Nowej Sarzynie (ul. KEN 3).
TERMIN: 17-19.05.2013 r. (piątek – niedziela)
CELE IMPREZY
- uczczenie 40 rocznicy powstania miasta Nowa Sarzyna
- upowszechnienie turystycznych imprez na orientację – marsze na orientację,
- rozwijanie umiejętności orientowania się w nieznanym terenie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów,
KATEGORIA I FORMA:
TD – dzieci (osoby urodzone w roku 2000 i później), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do OInO
TM - młodzieżowa (osoby urodzone w latach 1997 - 1999), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 3 pkt do OInO
TJ - juniorzy (osoby urodzone w latach 1994 - 1996) , 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 4 pkt do OInO
TS - seniorzy (osoby urodzone w roku 1993 i wcześniej), 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach 2 osobowych – 3 x 4 pkt do OInO
Dodatkowo: Etap krajoznawczy, Etap Π, InOMemory i InO w basenie (4 x 1pkt)
KOMITET OGRGANIZACYJNY:
Gospodarz: Lesław Marciniak
Kierownik zawodów, Sędzia główny: Andrzej Kusiak PInO 672
Kreślenie map oraz budowa tras: Maciej Zachara PInO 168
Iga Chmiel PInO 667
Michał Grześkiewicz PInO 669
Mateusz Michna PInO 684
Mirosław Wośko PInO 687
Jagoda Dolecka OInO 3/2012
Karolina Paszek OInO 5/2012
Paweł Jamroz OInO
Gabriela Chmiel
Karolina Szwedo
Michał Zapart
Dawid Paul
Anita Nietrzeba
Sekretariat: Teresa Młynek, Justyna Pająk, Grzegorz Jakubowski, Ilona Rytwińska-Berc, Andrzej Lada
Obsługa zawodów: Młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
MAPY: kolorowe, typowe i nietypowe, w różnych skalach, częściowo aktualizowane. Etapy krótkie i przyjemne.
TEREN: teren urozmaicony pod względem podłoża (miejscami podmokły, niewielkie pagórki).
ŚWIADCZENIA:
- pamiątkowa koszulka z logo zawodów, pamiątkowy znaczek i naklejka,
- dwa noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać śpiwory i karimaty),
- odciski okolicznościowej pieczęci,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (maksymalnie aż 16 punktów),
- dostęp do wrzątku (stolik herbaciano-kawowy), dwudaniowy obiad w sobotę oraz poczęstunki na etapach,
- puchary i nagrody dla najlepszych, gwarantowane do 6 miejsca,
- dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach

ZGŁOSZENIA: należy przesłać do 6 maja na adres: Andrzej Kusiak ul. Konopnickiej 9/11, 37-310 Nowa Sarzyna, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: skgk@o2.pl (formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.skgk.pl.
Wpłaty wpisowego (według poniższych stawek) można dokonywać przelewem na konto PKO INTELIGO 50 1020 5558
1111 1788 3600 0051 (z dopiskiem „Budzyń 2013”). Po terminie wpisowe wzrasta o 10zł oraz organizatorzy nie gwarantują
pełnych świadczeń!!!
WPISOWE:.

Kategoria

Członkowie PTTK lub PTSM
Niezrzeszeni

TS
35 zł
45 zł

TJ
25 zł
35 zł

TM
20 zł
30 zł

TD
15zł
25zł

KONTAKT:
Pisemny
Klub Turystyczny „PRZYGODA”
Gimnazjum im. Jana Pawła II
37-310 Nowa Sarzyna, ul. KEN 3

Telefoniczny
(0-17) 241 38 44 (Gimnazjum)
889 086 239 (opiekun koła)

mailowy
skgk@o2.pl

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
17 maja – piątek
od 17.00 – otwarcie bazy, uruchomienie
sekretariatu,
19.00 – wyjazd do Leżajska
19.30 – Etap Krajoznawczy, zwiedzanie
Muzeum Ziemi Leżajskiej (ekspozycja
browarnicza)

18 maja - sobota
8.00 – uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna
9.00-15.00 – I i II etap dzieny
16.00 obiad
17.00 Imprezy towarzyszące (InO Memory, Etap Π)
21.30 III etap nocny
23.50 – InO w basenie

19 maja- niedziela
5.30-6.00 –wywieszenie wyników,
8.00 – uroczyste zakończenie zawodów
do 11.00 – opuszczanie bazy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej oraz legitymacji PTSM lub PTTK w
przypadku korzystania ze zniżki,
- Wyżywienie częściowe (śniadania, kolacje) uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie,
- Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu,
- Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe,
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty” oraz wszelkich poleceń organizatorów,
- Na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
- Budynek bazy w godzinach nocnych będzie zamykany
- Zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
- Za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność,
- Osobom, które zgłoszą sie do zawodów, a nie pojawią sie na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego,
- Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
- W pobliżu bazy znajduje się kryta pływalnia. Uczestnicy zawodów mogą w czasie wolnym korzystać z basenu i sauny.
- Nagrody nieodebrane przechodzą do puli nagród kolejnych zawodów

JAK DO NAS DOTRZEĆ?
- dojazd do Nowej Sarzyny z Rzeszowa lub Stalowej Woli autobusami PKS oraz prywatnymi
busami średnio co dwie godziny,
- pociągi i autobusy kursują wg rozkładu zamieszczonego na stronie www.e-podroznik.pl
- samochodem
- Baza znajduje sie w środku miasta (czas dojścia
z Dworca PKS/PKP do bazy ok. 5 min.)
Więcej informacji na stronie:

www.skgk.pl/budzyn2013

ZAPRASZAMY!!!

