Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Środzie Wielkopolskiej
Regulamin

VI InO w nieznane!
Środa Wlkp. – Łękno
7-8.04.2017

1. Organizator
Oddział PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej
Impreza dofinansowana ze środków finansowych Gminy Środa Wielkopolska
Kierownik imprezy - Lidia Pazoła (OInO)
Koordyntaor imprezy - Aleksandra Staszak
Sekretarz imprezy - Maria Staszak
Sędzia główny - Paweł Idzik (PInO)
Sędzia startu-mety - Lidia Pazoła, Elżbieta Sibińska, Agnieszka Tabaczka
Budowa Tras:
- Paweł Idzik (PInO)
- Aleksandra Staszak (OInO)
- Maria Staszak (OInO)

2. Współorganizatorzy

 Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Łękno

3. Cel imprezy

 upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 prezentacja walorów krajoznawczych Środy Wielkopolskiej i okolic
 szkolenie z topografii i regulaminów Turystycznych Marszy na Orientację

4. Termin i miejsce imprezy
VI InO w nieznane, odbędzie się w dniach 7-8.04.2017 r. na terenie Powiatu Średzkiego.
Trasa nocna 7.04.2017 rozegrana zostanie w Środzie Wlkp., trasy dzienne 8.04.2017
rozegrane zostaną na terenie Leśnictwa Łękno. Impreza wpisana została do kalendarza imprez
ogólnopolskich i Pucharu Polski Młodzieży Komisji InO ZG PTTK.

5. Forma, kategorie, etapy
[dla startujących po raz pierwszy przewidziano szkolenie]
TO – dorośli i młodzież powyżej 21 lat (3 etapy dzienne, starty indywidualne lub w
zespołach 2 osobowych)
TJ - szkoły ponadgimnazjalne i juniorzy 17-20 lat (3 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe)
TM – gimnazjum od 14 do 16 lat (3 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe)
TD – szkoły podstawowe do 13 roku życia (etapy jak w kat. TM, zespoły 2-3 osobowe)
TN – nocna dla chętnych (1 etap nocny, start indywidualny lub zespoły 2 osobowe,
niepełnoletni tylko pod opieką osób dorosłych-obowiązuje zgłoszenie zgodnie z regulaminem)
TR – rodzinna zespół 2-4 osobowe (rodzic, dziadek plus przynajmniej 1-2 dzieci)

6. Mapy
Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unowocześniane, dostarczone uczestnikowi przed
startem na trasę.

7. Baza imprezy

 Leśniczówka Łękno – Wigwam.
 Dojazd

z Poznania do Zaniemyśla autobusami KOMBUS (Dworzec Rataje), z
Zaniemyśla do Łękna – spacer ok. 10 min.

ze Środy w dniu 8.04.2015 autokarem organizatora (zgłoszeni uczestnicy)

w Łęknie przy Leśniczówce parking leśny przeznaczony dla aut osobowych

8. Program imprezy
30.03.2017
Termin zgłoszeń uczestnictwa wraz z wpisowym, listą uczestników wg, której odbędą się
starty w dniu imprezy. W pierwszej kolejności członkowie PTTK, zapisy na przejazd drugim i
kolejnymi autobusami będą przyjmowane, jednak uruchomienie kursu możliwe będzie dopiero
po uzbieraniu minimum 25 chętnych osób.
4-6.04.2016
Przygotowywanie materiałów startowych itp.
7.04.2016
19.00 Zbiórka uczestników trasy nocnej na Starym Rynku w Środzie Wlkp., odprawa
21.00 Zakończenie etapu nocnego
8.04.2016
8.45 zbiórka uczestników zatoczka przed SP 2 w Środzie
9.00 wyjazd autobusu ze Środy
9.15 wyjazd autobusu spod ZSPiG w Słupi Wielkiej
Ok. 10.00 rozpoczęcie imprezy, odprawa techniczna, szkolenie, wyjście na etapy wg podanej
przez organizatora kolejności startowej
11.00 – 14.00 ognisko
14.00-14.30 podsumowanie etapów, po zakończeniu wyjazd uczestników z Łękna
!!! Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.sroda-wlkp.pttk.pl, uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się podczas kolejnego rajdu turystycznego, nieobecni będą mogli odebrać nagrody
w siedzibie oddziału, lub przesłane zostaną pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

9.Obowiązki uczestników i zespołów

 uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia dostosowanego
do pogody oraz warunków terenowych
 wskazane jest by każdy z zespołów posiadał przynajmniej 1 kompas
 w plecakach powinny znaleźć się przybory do pisania (niezbędne do wypisania karty
startowej). UWAGA potwierdzeń dokonuje się przyrządami piśmiennymi wskazanymi
przez organizatora.
 podczas trwania ogniska zabrania się uczestnikom jakichkolwiek ingerencji w miejscu
paleniska szczególnie wyrzucanie śmieci, wrzucanie patyków, kamieni itp. UWAGA coś na
ognisko (kiełbasa lub inne smakołyki) uczestnicy zabierają samodzielnie, przyprawy i dla
chętnych ciepły napój będą udostępnione przez organizatorów.

10. Świadczenia

 komplet materiałów startowych
 znaczek okolicznościowy
 ciepła herbata
 nagrody i dyplomy dla najlepszych
 pkt. do OInO, za każdy ukończony etap uczestnik tras TD, TM, TJ otrzymuje się 4 pkt., a
uczestnik etapu TO 3 pkt. (impreza rangi Pucharu Polsi Młodziezy i ogólnopolskiej).
 szkolenie dla osób startujących po raz pierwszy, przeprowadzą Organizatorzy InO

11. Opłaty na rzecz realizacji imprezy

Dzieci i młodzież z terenu gminy Środa

członkowie PTTK
niezrzeszeni
Dzieci i młodzież, studenci spoza gminy członkowie PTTK
niezrzeszeni
Dorośli
członkowie PTTK
niezrzeszeni
Rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci, 3
osoby spokrewnione,
dzieci + dorosły)
rodzice, dziadkowie

5 zł
10 zł
10 zł
12 zł
10 zł
13 zł
25 zł

12. Zgłoszenia
Zgłoszenie liczby uczestników reprezentującej dane środowisko jest równoznaczne z
pokryciem wpisowego za niemniejszą niż wskazana liczba osób. Za osoby zgłoszone, a nie
obecne wpisowego nie zwraca się. Formalnym zgłoszeniem uczestnictwa w imprezie jest
dokonanie opłaty na rzecz jej realizacji i dostarczenie list uczestnictwa z podziałem na
członków PTTK (którzy opłacili składkę za rok 2017 z podaniem numeru legitymacji) oraz
pozostałych uczestników. Dodatkowo należy wypełnić „Kartę Zgłoszenia na w/w imprezę”
będącą załącznikiem do regulaminu. W przypadku zgłoszeń grupowych na każde zgłoszonych
15 uczestników przypada jeden opiekun, pozostali dodatkowi opiekunowie traktowani są jako
dorośli uczestnicy.
Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłoszonych po terminie.
UWAGA Poszczególne zespoły będą startować podczas trwania imprezy w składzie podanym
na karcie zgłoszenia.
Listę uczestników wraz z kartą zgłoszenia, opłatą/dowodem wpłaty należy dostarczyć do
Oddziału Ziemi Średzkiej [ul. 20 Października 38 c, Środa Wlkp., dyżur Piątek 18-19
piwnica] do dnia 30.03.2017 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników
możliwe jest zorganizowanie dodatkowego autokaru pod warunkiem zgłoszenia się minimum
25 osób. Do tego momentu zgłoszone osoby pozostaną na liście rezerwowej. Pierwszeństwo
przyjęcia na imprezę mają członkowie PTTK.

13. Postanowienia końcowe

 Organizator nie zapewnia noclegu z 7-8.04.2017 r.
 Sędziowanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK
 Osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu
wpisowego.
 Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu
Imprezy oraz poleceń organizatorów.
 Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających
aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają oni sami lub opiekunowie prawni.
 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 Impreza organizowana jest w ramach działalności statutowej Oddziału, przy jej organizacji
zaangażowani są wolontariusze.
 dodatkowe informacje i zapisy: Maria Staszak tel. 699 082 814,
e-mail: poczta@środa-wlkp.pttk.pl

Karta Zgłoszenia na:
VI InO w nieznane! Środa Wlkp. - Łękno
7-8.04.2017.
Instytucja zgłaszająca:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Łączna ilość uczestników:…………………… w tym dzieci i młodzieży: ze szkół
podstawowych……………….., gimnazjalnych…………………., średnich…………….., i
osób dorosłych……………………
Opiekun (kontakt pocztowy tradycyjny, elektroniczny, telefoniczny) osoby indywidualne
podają numer kontaktowy……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
UWAGA! Opiekun jest zobowiązany posiadać numery Tel do rodziców oraz
uczestników!
Proszę o wypełnienie zgłoszenia elektroniczne poprzez skopiowanie odpowiednich części
zgłoszenia dla danej kategorii dostarczenie organizatorom zgłoszenia w wersji elektronicznej i
papierowej.
W kategorii TD – szkoły podstawowe (3-5 osób) zgłaszam drużyny w składzie:
Zespół o nazwie:…………………………………
1…………………………………………………
2…………………………………………………
3…………………………………………………
W kategorii TM – szkoły gimnazjalne (1-2 osoby) zgłaszam drużyny w składzie
Zespół o nazwie:………………………………....
1…………………………………………………
2…………………………………………………
W kategorii TO – od 17 roku życia (1-2 osoby, tras nocnych 1 i tras dziennych 2)
Zespół o nazwie:………………………………....
1…………………………………………………
2…………………………………………………
W kategorii TR – rodzinna (1 dorosły plus 2-3 dzieci, 2 dorosłych + 2 dzieci, trasa nocna 1,
i/lub tras dziennych 2)
Zespół o nazwie:………………………………....
1…………………………………………………
2…………………………………………………
3…………………………………………………
4…………………………………………………
W kategorii TN – dorośli, młodzież tylko pod opieką osób dorosłych (1-2 osoby, tylko trasa
nocna)
Zespół o nazwie:………………………………....
1…………………………………………………
2…………………………………………………

