Regulamin
II
Wakacyjna
impreza na orientację

1. CELE
Spotkanie sympatyków InO i ich integracja
Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację
(InO)
Dobra zabawa na świeżym powietrzu
Umożliwienie zdobywania Odznak InO,

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

-kat TZ - „Zaawansowani” (2 etapy nocne + 1 etap
dzienny);
(zespoły 1-2 osobowe) 3x 3 pkt. na OInO
-InO Mrówka, bez kategorii,
-etap Niespodzianka, bez kategorii, 1pkt. na OInO
-etap Krajoznawczy, bez kategorii, 1pkt. na OInO

10-11 sierpnia 2013 r., Puławy, Kazimierz Dolny

6. TEREN

3. ORGANIZATORZY
AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda
20-603 Lublin, Wileńska 8/17
Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192
Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

7.MAPY

4. KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy
Sędzia Główny
Budowniczowie tras :

Obsługa startu, mety

Piotr Zgoda
Piotr Zgoda

568

Bogusław Ciastek
Przemysław Gawlik
Marcin Szajko

439
688
685

członkowie i sympatycy KInO
„Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Puławy- Kazimierz Dolny
10-11 sierpnia 2013

www.skroty.eu.org

Teren leśny, o bardzo urozmaiconej rzeźbie (liczne
wąwozy), miejski i parkowy
Etapy zostaną tak przygotowane aby nie kolidować z GPP w BnO.

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam
na podstawie własnej oceny umiejętności dokona wyboru
kategorii. Zaleca się, aby osoby pełnoletnie nie brały
udziału w kategorii TP (ze względu na łatwość trasy).
-kat TP - „Początkujący” (2 etapy nocne + 1 etap
dzienny);
(zespoły 1-2 osobowe) 3x 3 pkt. na OInO
-kat TU/TJ - „Średniozaawansowani” (2 etapy
nocne + 1 etap dzienny);
(zespoły 1-2 osobowe) 3x 3 pkt. na OInO

TP- etap I: pełna mapa, etap II: mapa lekko przekształcona. Cała trasa zostanie zabezpieczona przed
ewentualnym zgubieniem się
TU/TJ- mapy „trochę” przekształcone
TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią
najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:
Za pośrednictwem formularza
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/110
lub: piotrzgoda@skroty.eu.org
Telefonicznie: 661-702-673
Prosimy o zgłoszenia do 06.08.2013, po terminie
wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych
świadczeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY
25 zł osoba +ewentualne koszty noclegu
Płatne na starcie imprezy.

10.ŚWIADCZENIA

12. PROGRAM IMPREZY

Pamiątka z pobytu na Imprezie (oryginalna i indywidualna…).
Okolicznościowa naklejka
Komplet map dla każdego Uczestnika
Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie, oraz
30 lat KInO Skróty)
Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy

Sobota 10 sierpnia 2013
17.00
przyjmowanie uczestników w bazie
18.00
etap niespodzianka po Puławach
21.00
start E1 TP, TU/TJ i TZ
23.00
start E2 TP, TU/TJ i TZ
Niedziela 11 sierpnia 2013
09.00
etap krajoznawczy w Kazimierzu Dolnym (dojazd własny lub komunikacją miejską)
10.30
zwiedzanie Kazimierza Dolnego
z przewodnikiem
14.00
start E3 TP, TU/TJ i TZ
18.00
zakończenie Imprezy

podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na zasadach samorealizacji
Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz
przybory do pisania i kreślenia
Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć Uczestników
Impreza odbędzie się bez względu na stan pogody;
Za szkody wynikłe wobec Uczestników jak i osób
trzecich Organizator nie odpowiada;
Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych
świadczeń;
Osoby zgłoszone, ale nieobecne na Imprezie tracą
prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG
PTTK;
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod
opieką dorosłego Opiekuna;
Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
należy do Organizatorów.
Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 25
osób.

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD
Bliżej jeszcze nieznana 
Planujemy zrobić bazę namiotową, pewnie gdzieś
nad Wisłą. Jeśli nam się to nie uda, przeniesiemy się
do schroniska w Puławach, choć wtedy będziecie musieli zapłacić za nocleg.
O miejscu noclegu zostaniecie poinformowani
możliwie szybko.

14. INNE RÓWNIE WAŻNE
Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko- rekreacyjny. W związku z tym przygotujemy szereg atrakcji, m.in.:
-grillowanie, prosimy o zabezpieczenie jedzenia,
dodatkowe grile również mile widziane
-Wiesław zabezpieczy, to co lubimy najbardziej.
Szczegóły indywidualnie przy zgłoszeniu
-wnoszenie protestów wiąże się z wpłatą kaucji
w wysokości 100 PLN; zwracanej przy pozytywnym
rozpatrzeniu. W przeciwnym razie patrz punkt powyższy.

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org
Zapraszamy

