
 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 
Trzej Królowie przybywajcie … 

 
TERMIN I MIEJSCE: 
6 stycznia 2016 r., Warszawa – Kamionek (Praga Południe) 

ORGANIZATOR: 
Klub InO Stowarzysze przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 
Kierownik imprezy, budowa dojściówki i trasy TP: Dariusz Mazurek (PInO leg. nr 721). 
Budowa trasy TO: Barbara Szmyt (PInO leg. nr 660). 
Sekretariat: Ania Kadłubowska. 
Przygotowanie poczęstunku na mecie: Ania Kadłubowska, Magdalena Senderowska. 
Pomoc: Renata Łaska, Dariusz Walczyna. 

PARAMETRY TRAS: 

Etap dojściowy „Na spotkanie Trzech Króli” 
- długość trasy: 1500 m, brak limitu czasu, 10 PK, 1 punkt na OInO 

Trasa (TP) „Gwiazda drogę Wam wskaże”  
– długość trasy: 3700 m, limit czasu: 90 min. + 25ʹ, 14 PK, 1 pkt. na OInO  

Trasa (TO) „Trzy Korony i Gwizdaka z Nieba”   
– długość trasy: 3900 m, limit czasu: 110 min. + 30ʹ, 16 PK, 1 pkt. na OInO  

TEREN: miejsko-parkowy o zmiennej przebieżności. 

MAPA: kolorowa, dla trasy TP pełna z wycinkami, dla trasy TO niepełna, z wycinkami  
i drobnymi przekształceniami. 

START: czynny od godz. 17.30 do 18.10 zlokalizowany będzie na świeżym powietrzu, 
przy Rogatce Grochowskiej – Fabryka Wdzięku, ul. J. Zamoyskiego 55. 

META: w miejscu startu czynna do godz. 20.30. 

DOJAZD: tramwajem linii 3, 6, 22, 26 do przystanku Lubelska lub własnym transportem.  

WPISOWE: płatne na starcie, 5 zł (członkowie PTTK i KInO Stowarzysze 4 zł). 



 
ŚWIADCZENIA: 

 mapa dla każdego uczestnika, 
 okolicznościowa naklejka, 
 potwierdzenie punktów do OInO (możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO), 
 napój i słodki poczęstunek na mecie 
 upominki dla uczestników, w tym prezent dla najmłodszego z nich, 
 co najmniej 5 atrakcyjnych nagród do rozlosowania wśród zwycięzców. 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodo-
wych, kompas, latarka, przybory do kreślenia i pisania. 

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. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników,  
jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą ubezpiecze-
niem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja  
regulaminu należy do Organizatorów.  
 

Do zobaczenia na starcie! 

  


