
KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE 

KOŁO NR 44 PRZY ODDZIALE MIĘDZYUCZELNIANYM PTTK W WARSZAWIE 

ZAPRASZA NA 

XV OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE 

WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ 

“WIMNO 2013” 
 

 

REGULAMIN 

CZŁEKÓWKA, 13 – 15 WRZEŚNIA 2013 R. 
 

 
 



1. TERMIN I MIEJSCE 

Rajd na orientację odbędzie się w dniach 13-15 września 2013 roku (piątek – 

niedziela) w okolicach Człekówki, na terenie gminy Kołbiel, powiat otwocki, 

województwo mazowieckie - nadleśnictwo Celestynów. 

2. ORGANIZATOR 

Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie 

3. WSPÓŁORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa w Człekówce - http://www.szpcz.npx.pl 

4. PATRONAT HONOROWY 

Pani Bogumiała Więckowska – Starosta Powiatu Otwockiego - http://www.powiat-otwocki.pl 

Pan Adam Budyta - Wójt Gminy Kołbiel - http://www.kolbiel.pl 

5. CELE RAJDU 

� popularyzacja turystycznych marszów na orientację, jako doskonałej formy 

niekonwencjonalnego wypoczynku 

� poznanie walorów turystycznych gminy Kołbiel i powiatu otwockiego 

� praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się 

mapą i kompasem 

� podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników 

� rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji 

6. KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kierownik Imprezy: Dariusz Walczyna 

Sędzia Główny:  Barbara Szmyt, Przodownik InO nr 660 

Budowniczowie tras: 

Barbara Szmyt 

Dariusz Walczyna, PInO 420 

Anna Natusiewicz, PInO 665 

Tomek Dombi, PInO 645 

Sekretariat: Magdalena Senderowska, Emilia Walczyna 

Fotograf:  Ewelina Walczyna 

 

 



7. FORMA, ETAPY, KATEGORIE 

Turystyczne marsze na orientację 

TZ (trasa dla zaawansowanych) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny), zespoły 1-2 osobowe; 

3x3 pkt. do odznaki InO, trasa zaliczana do XLVI Konkursu TMWiM w kat. TZ 

TU/TJ (trasa dla średniozaawansowanych i juniorów) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny), 

zespoły 1-3 osobowe; 3x3 pkt. do odznaki InO, trasa zaliczana do XLVI Konkursu TMWiM 

w kat. TU oraz TJ (dla osób urodzonych w latach 1994-1996) 

TP (trasa dla początkujących i dzieci) – 2 etapy dzienne, zespoły 1-5 osobowe; 2x2 pkt. do 

odznaki InO 

Turystyczno-Rekreacyjna InO 

Trasa krajoznawcza w okolicach Człekówki/Karpisk (na terenie gminy Kołbiel), 1 pkt. do 
odznaki InO 

Trasa przyrodnicza o charakterze TRInO, 1 pkt. do odznaki InO 

Mini-InO 

Trasa na obszarze szkolnym SP w Człekówce, 1 pkt. do odznaki InO 

Start w trasach TRInO i MiniInO – dla wszystkich chętnych uczestników Imprezy. 

8. TEREN, MAPY 

Teren leśny, z morenowym ukształtowaniem powierzchni, miejscami może być podmokły 

Mapy: czarno-białe i kolorowe, przekształcone, w odpowiedniej skali, nietypowe. 

9. BAZA IMPREZY I DOJAZD 

Baza: Szkoła Podstawowa w Człekówce, Człekówka 62 

Noclegi: warunki turystyczne (sala gimnastyczna) –  należy obowiązkowo posiadać własny sprzęt 
turystyczny (śpiwór, karimata/materac) i miękkie obuwie na zmianę 

Dojazd: 

własnym środkiem lokomocji (dojazd do Człekówki trasą Warszawa – Lublin i w Kołbieli skręt na 
drogę nr 50 w kier. Góry Kalwarii i po kilkuset metrach skręt w lewo do Człekówki) lub przez 
Piaseczno i w Górze Kalwarii skręt na DK nr 50 w kier. Mińska Maz. do Karpisk. 

PKP (http://rozklad-pkp.pl - do stacji Kołbiel i dojście pieszo): odjazdy ze stacji Warszawa-
Wschodnia: pt.: 15:48, 16:29, 16:48, 17:48, 18:50, 19:47, 20:48, 21:48, 22:48; sb.: 00:48, 05:25, 
06:48, 07:51, 08:48. 

bus: Arka Bus (odjazdy z przystanku Centrum Zdrowia Dziecka: godz. 15:20, 19:25 oraz w sobotę 
o godz. 7:15). 

 

 



10. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia, klub/miejscowość, adres 
zamieszkania, e-mail będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego na stronie: 
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/102 lub za pomocą poczty elektronicznej na 
adres: wimno@poczta.onet.pl do 9.09.2013 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. 

Wpisowe należy przesłać na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie: 

49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (z dopiskiem w tytule przelewu: “WiMnO 2013” i podaniem 
nazwisk) lub przekazać bezpośrednio Kierownikowi Imprezy (przed imprezą lub w bazie – po 
wcześniejszym uzgodnieniu). 

 TZ i TU/TJ TP 

Przodownicy InO 26 zł 
10 zł 

Członkowie PTTK 28 zł 

Niezrzeszeni 32 zł 12 zł 

W kategorii TP wpisowe nie obejmuje obiadu i noclegu. 

Zgłoszenia po terminie (9.09.2013) wzrastają o 5 zł i nie gwarantują pełnych świadczeń. 
Dodatkowe informacje pod telefonem: 605 962 218 (kierownik imprezy), e-mail: 

wimno@poczta.onet.pl 
 

Informacje bieżące i komunikat techniczny (do 11.09.2013 r.): 
http://stowarzysze.om.pttk.pl/?p=1537 

11. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

Piątek, 13 września 2013 r. 

od godz. 18:00 - praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie, zakwaterowanie 

Sobota, 14 września 2013 r. 

od 7:30 - praca sekretariatu 

09:00 - uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna 

09:30 - start etapów dziennych kat. TZ i TU/TJ 

10:00  start etapów kat. TP 

15:00 –17:00 - obiad 

16:30 – 20:00 - etapy TRInO i MiniInO, konkursy, odpoczynek 

20:30 - start etapu nocnego kat. TU/TJ i TZ 

Niedziela, 15 września 2013 r. 

1:30 - wstępne wyniki 

7:30 - uroczyste zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników 

8:30 – 9:00 - opuszczanie bazy przez uczestników 



12. ŚWIADCZENIA 

� komplet map, pamiątkowa naklejka i inne materiały startowe dla każdego uczestnika 

� dwa noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac) 

� członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa (pozostali 

uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie) 

� gorący posiłek w sobotę oraz woda, herbata i przekąska pomiędzy etapami dziennymi 

� dostęp do wrzątku w bazie imprezy 

� dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach 

� odcisk okolicznościowej pieczęci i potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO) 

� możliwość weryfikacji Odznaki InO w stopniu do małego złotego włącznie 

� udział w konkursach niespodziankach 

� protokół w formie elektronicznej 

� nowy numer „Azymutu Warszawskiego” 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; 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 karty turysty, kodeksu 
drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów 
alkoholowych (w tym piwa) pod karą wykluczenia z imprezy włącznie. Ostateczna interpretacja 
niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

Do zobaczenia na imprezie! Organizatorzy 
 

Schemat dotarcia do Bazy Imprezy 

 

Źródło: http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/aktualnosci/2012/mapa_turystyczna_2012.jpg 


