Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Ziemi Lwóweckiej”
w Lwówku Śląskim
ZAPRASZA NA

XX Ogólnopolską
IMPREZĘ NA ORIENTACJĘ
„WIOSNA 2013”
II Runda Pucharu Polski

Świeradów Zdrój 12-14 KWIETNIA 2013r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR
•

Oddział PTTK „ Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śl.

•
•
•
•

Komisja INO ZG PTTK w Warszawie
SKKT „Świeradowskie Orły” w Świeradowie Zdroju
Miejski Zespół Szkół w Świeradowie Zdroju
Palbow Travel - Adam Palbow

WSPÓŁORGANIZATORZY

IMPREZA DOFINASOWNA ZE ŚRODKÓW
•

Urzędu Miasta Świeradów Zdrój

•

Starostwa Powiatowego w Lwówku Śl.

•

Starostwa Powiatowego w Lubaniu

•
•
•
•

Kierownik Imprezy – Teresa Fierkowicz (OINO )
Sędzia Główny – Wojciech Król ( PINO 442)
Sekretariat XX OInO „Wiosna” – Izabela Salawa
Budowniczy Tras:
• Tadeusz Sławiński ( PINO 552)
• Maciej Pawłowicz (PINO 650)
• Adam Pawłowicz ( PINO 638)
• Adam Palbow (PINO 637)
Sędziowie startu-mety: Paweł Idzik, Paulina Łojko,

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW

•

CEL IMPREZY
•
•
•
•

Rozegranie II Rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację w roku 2013
wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków INO
Prezentacja walorów Turystyczno- Krajoznawczych Świeradowa Zdroju
popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego
wypoczynku

•
•

Kat. TS – seniorzy (rocznik 1993 i starsi) - 3 etapy 2 dzienne i 1 nocny
Kat. TJ – juniorzy (rocznik 1994-1996 oraz młodsi ) - 3 etapy 2 dzienne i 1 nocny

FORMA, ETAPY, KATEGORIE

Do startu dopuszcza się zespoły 1-2 osobowe w obu kategoriach startowych TJ i TS.
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie.

MAPY I TEREN
Teren o zmiennej przebieżności, górzysty. mapy niekoniecznie aktualne, nietypowe.

KOMUNIKACJA I DOJAZD DO BAZY
Dojazd do Bazy własnym środkiem transportu lub z Wrocławia
do Świeradowa Zdroju
komunikacja prywatna firma SPEEDBUS godz. 18.00 stanowisko nr. 11

BAZA IMPREZY
Baza imprezy to Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie Zdroju ul. Marii Skłodowskiej Curie 4
http://domwczasowdzieciecych.pl
Obowiązek posiadania zmiennego obuwia

PROGRAM IMPREZY
12 KWIETNIA 2013 ( piątek)
Od 17.00 – Przyjmowanie uczestników w bazie imprezy wydawanie materiałów startowych i świadczeń
(bez możliwości wprowadzania zmian, I dodatkowych zgłoszeń)
18.00- 23.00 – Praca sekretariatu
Od 20.00- dla chętnych i przyjeżdżających szybciej do Świeradowa – Etap Niespodzianka.
13 KWIETNIA 2013 ( sobota)
8.30 – Uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna.
9.00 – wyjazd lub wyjście na etapy dzienne
9.30 – Start do etapów dziennych- Minuta 0
Ok. 15.00-15.30 – zakończenie etapów dziennych
15.30 -16.30 – Obiad
17.00-20.00 – imprezy niespodzianka, konkurs krajoznawczy o górach Izerskich , oraz Historii OINO
Wiosna
Ok. 21.30 wyjazd lub wyjście na etap nocny
21.45 – Start do E-III nocny
Praca sekretariatu – 8.00-10.00

oraz

17.00-22.00

14 KWIETNIA 2013 ( niedziela)
Ok.8.30 – Uroczyste zakończenie XX OInO „Wiosna 2013”
Do 10.00 – Opuszczenia bazy imprezy
UWAGA – W dniu 14 kwietnia po imprezie „Wiosna 2013” także w Świeradowie Zdroju odbędą się zawody
zaliczane do Rundy Pucharu Dolnego Śląska Ogólnopolskie Marsze na Orientację „W poszukiwaniu
Żabki Kwisi” (regulamin oraz zgłoszenia odrębnie)

ŚWIADCZENIA
•

2 noclegi warunkach hotelowych – pokoje 4-5 osobowe.

•

Obiad w sobotę 13 kwietnia

•

Pamiątkowy znaczek z imprezy

•

Okolicznościowy upominek z imprezy dla osób zgłoszonych w terminie .

•

Nagrody, medale, dyplomy do 3 miejsca w każdej kategorii .

•

Poczęstunek po I etapie dziennym (słodka bułka i napój).

•

komplet map dla każdego uczestnika, informator techniczny.

•

komplet materiałów startowych (karty startowe, mapy),

•

punkty do książeczki OInO( 3*4pkt.) i OTP.

•

Drobne upominki dla najlepszych w konkursach wiedzy.

•

Inne niespodzianki

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Kategoria

Przodownicy INO

Członkowie PTTK

Pozostali
Uczestnicy

TS

70,-

75,-

80,-

TJ

70,-

75,-

80,-

Wpisowe i zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31marca 2013r.
Wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna
32; 59-600 Lwówek Śl. nr konta Bank Spółdzielczy w Lwówku Śląskim nr: 89 8384 0009 0011 9187
2000 0001 z dopiskiem WIOSNA 2013.
Uczestnicy opłacający wpisowe według stawek dla Przodowników INO i członków PTTK są zobowiązani do
wpisania w kartę zgłoszenia numery legitymacji jak i również do okazania ich w biurze zawodów. W
przypadku braku legitymacji zostanie pobrana dopłata do stawki dla pozostałych uczestników.
Jednostki lub osoby potrzebujące rachunek za wpisowe zaznaczają ten fakt w karcie zgłoszenia i podają
dane do rachunku w celu wcześniejszego jego przygotowania.
Zwolnienia z wpisowego
- zwycięzcy konkursów Najlepszy Budowniczy, Najlepszy Organizator 2012r.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na oryginalnej karcie zgłoszeń z dołączonym pokwitowaniem
dowodu wpłaty. Oznacza to że niema możliwości wpłaty wpisowego na miejscu, z wyjątkiem dopłat różnic.
Kartę zgłoszenia wraz z pokwitowaniem dowodu wpłaty należy przesłać w terminie do dnia 31.III.2013. na
adres Oddziału PTTK lub pocztą elektroniczną krol_wojtek@wp.pl
Opłata uiszczona na konto po terminie wzrasta o 10zł i nie gwarantuje również pełnych świadczeń.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uwaga istnieje możliwość zamówienia dodatkowo śniadania lub kolacji koszt po 10zł od
posiłku należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
zawody odbędą się bez względu na pogodę
organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną
legitymację, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
osobom zgłoszonym a nie obecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu,
środków
odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK
Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności
i
obciąży nią uczestników.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian programie imprezy
dodatkowe informacje :
 Wojciech Król tel. 697532883



email: krol_wojtek@wp.pl

