
KoszarInO
Impreza na Orientację

REGULAMIN 

TERMIN I MIEJSCE:  5 stycznia 2016 (wtorek),  Warszawa - Śródmieście
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE i Drużyna A
 http://stowarzysze.om.pttk.pl

(kierownik: Anna Malanowska, obsługa sekretariatu: Anna Natusiewicz)

FORMA, ETAPY, TRASY:
 Trasa dla początkujących (TP) – 1 etap nocny – start w zespołach 1-5 os., 1 pkt na OInO
 Trasa otwarta (TO) – 1 etap nocny – start w zespołach 1-3 os., 1 pkt na OInO
 Trasa dojściowa – 1 pkt na OInO
 Trasa zejściowa – 1 pkt na OInO
 Ino Niespodzianka – dla najwytrwalszych,  1 pkt na OInO
 TRInO Z ATASEM i ATLASEM  – 1 pkt na OInO

MAPY: kolorowe, w różnych skalach, dla trasy TP pełna, dla TO niepełna z przekształceniami.

START: czynny od 17:15 do godz. 18:00, możliwość późniejszego startu po ustaleniu z organizatorem
MIEJSCE STARTU: ul. Noakowskiego, Warszawa (dokładne miejsce startu zostanie podane 4.01)

WPISOWE: płatne na starcie, 4 zł (członkowie PTTK: 3 zł)

ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO (moż-
liwość zakupu na imprezie książeczki OInO), słodkość na mecie

ZGŁOSZENIA:  poprzez  formularz  zgłoszeń  na  stronie  http://orienteering.waw.pl/ lub  osobiście  u
organizatorów,  do  04.01.2016  (poniedziałek)  godz.  15:59  albo  na  starcie  (zgłoszenie  na  starcie  nie
gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje wzrost wpisowego o 1 zł). 

INFORMACJE:  pod  adresem  e-mail  anna.malanowska@gmail.com,  bieżące  informacje  w  witrynie
internetowej Klubu: http://stowarzysze.om.pttk.pl

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  Przede  wszystkim  dobry  humor,  odpowiedni  do  pogody  strój   z
czołówką, kompasem i przyborami do pisania/kreślenia. 

REFERAT  WERYFIKACYJNY: Na  imprezie  będzie  możliwość  weryfikacji  Odznaki  Imprez  na
Orientację  (w stopniach od popularnego do małego złotego),  odznaki Lampion oraz odznaki  TRInO z
możliwością zakupu blach.  Osoby które wezmą udział w 5 trasach, nie posiadające wcześniej odznaki w
stopniu popularnym, będą mogły ją zdobyć, zweryfikować i zakupić. Dostępne będą również książeczki w
cenie 2 zł/szt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Impreza odbędzie się  bez względu na pogodę, za szkody wynikłe
wobec  uczestników  i  osób  trzecich  organizator  nie  odpowiada,  członkowie  PTTK  objęci  będą
ubezpieczeniem  NWN  członków  Towarzystwa,  pozostali  uczestnicy  ubezpieczają  się  we  własnym
zakresie. Na imprezie obowiązuje punktacja ZG KInO PTTK. 

UWAGA: Impreza  jest  okolicznościowa,  dlatego  kto  będzie  miał  chęć  może  pozostać  na  mecie  w
Drukarnia Cafe Bar i pobiesiadować. Jak dobrze pójdzie to może nawet przyjdą i Trzej Królowie?
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