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I. Postanowienia ogólne  

 
1. Odznaka Organizatorów Turystycznych Imprez na Orientację “Lampion”, zwana 

w skrócie Odznaką Lampion, jest ustanowiona i nadawana przez Klub Imprez na 
Orientację STOWARZYSZE, koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w celu 
zachęcenia uczestników i kadry imprez na orientację do organizacji imprez i 
budowy tras na nich, w celu zwiększenia ilości imprez i etapów, co przyczyni się 
do rozwoju tej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. 

2. Odznakę Lampion może zdobywać każdy bez względu na wiek, kto spełni 
warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.  

3. Odznaka Lampion jest ustanowiona w czterech stopniach:  
a. Brązowy Lampion; 
b. Srebrny Lampion; 
c. Złoty Lampion;  
d. Złoty Lampion z szafirem. 

4. Odznakę Lampion zdobywa się sukcesywnie, począwszy od stopnia brązowego. 
Nie ustala się limitów czasowych na zdobywanie kolejnych stopni odznaki. 
Nadwyżka zorganizowanych imprez lub zbudowanych tras zaliczana jest do 
odznaki wyższego stopnia. 

5. Warunkiem nadania odznaki Lampion jest spełnienie określonych w rozdziale II 
warunków związanych z organizacją turystycznych imprez na orientację i 
budowaniem tras na nich. Spełnienie warunku zbudowania trasy oraz organizacji 
imprezy może się odbywać w ramach tej samej imprezy. W niektórych 
przypadkach nadanie odznaki jest uzależniona od spełnienia dodatkowych 
warunków.  

 
II. Warunki zdobywania Odznaki Lampion 

 
1. Odznakę Lampion przyznaje się za łączne spełnienie następnych warunków: 

a. Brązowy Lampion: 
 zbudowanie 5 dowolnych tras na turystycznych imprezach na 
orientację. 

b. Srebrny Lampion: 
 zbudowanie 15 tras na turystycznych imprezach na orientację, w 
tym co najmniej 5 w kategorii TU/TJ; 

 zorganizowanie 5 dowolnych turystycznych imprez na orientację; 
 zdobycie uprawnień Organizatora Imprez na Orientację. 

  



c. Złoty Lampion: 
 zbudowanie 50 tras na turystycznych imprezach na orientację, w 
tym co najmniej 10 w kat. TU/TJ oraz 20 w kat. TZ/TS; 

 zorganizowanie 15 turystycznych imprez na orientację, w tym co 
najmniej 5 o zasięgu regionalnym lub wyższym, co najmniej 3 o 
zasięgu ogólnopolskim lub wyższym oraz co najmniej 1 o randze 
Pucharu Polski lub Mistrzostwa Polski; 

 zdobycie uprawnień Przodownika Imprez na Orientację. 
d. Złoty Lampion z szafirem: 

 zbudowanie 150 dowolnych tras na turystycznych imprezach na 
orientację; 

 zorganizowanie 50 dowolnych turystycznych imprez na orientację; 
 zorganizowanie szkolenia Organizatorów Imprez na Orientację. 

2. Podstawą do nadania Odznaki Lampion jest starannie wypełniona książeczka 
Odznaki Imprez na Orientację (według wzoru ustalonego przez Komisję Imprez 
na Orientację ZG PTTK), z wyraźnym zaznaczeniem przy zorganizowanych 
imprezach oraz zbudowanych trasach ten fakt oraz brak punktów do Odznaki 
InO. Dopuszcza się też prowadzenie ewidencji zorganizowanych imprez oraz 
zbudowanych tras w innej formie, np. elektronicznej. 

3. Potwierdzenia faktu zbudowania trasy lub organizacji imprezy w książeczce 
Odznaki InO lub innej może dokonać Przodownik InO lub Organizator InO obecny 
na imprezie, a jeśli był nieobecny – na podstawie protokołu z imprezy. 

4. Do książeczki Odznaki InO lub innej formy ewidencji powinny zostać dołączone 
protokoły z imprez, które są zaliczane na poczet weryfikowanego stopnia 
odznaki. 

5. Przodownicy InO są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których 
mowa w rozdz. II. pp. 2-4. 

6. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczkę(i) 
Odznaki InO lub inną formę ewidencji z ostatnio zweryfikowaną odznaką. 

7. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację nr 104 
przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie (adres: ul. Senatorska 11, 
00-075 Warszawa). 

8. Udział w organizacji turystycznych imprez na orientację można zaliczyć 
równocześnie do innych odznak, poza jednak Odznaką InO, gdzie punkty za 
organizowane imprezy nie są przyznawane. 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu Imprez 
na Orientację STOWARZYSZE. 

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 7 marca 2013 r. 
3. Na poczet Odznaki Lampion zalicza się wyłącznie imprezy zorganizowane po tym 

dniu. 


