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TERMIN: 5 marca 2016 r. 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach k. Dębego Wielkiego. 

ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE.   

CELE IMPREZY: 

 promowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz zdrowego stylu życia; 

 popularyzacja turystycznych marszy na orientację, jako formy aktywnego spędzania wolne-

go czasu; 

 prezentacja historii oraz walorów przyrodniczo-krajoznawczych Mazowsza; 

 uczczenie 600-lecia istnienia Dębego Wielkiego; 

 praktyczne sprawdzenie umiejętności uczestników w posługiwaniu się kompasem i mapą; 

 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami; 

 dobra zabawa. 

HONOROWY PATRONAT 

WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE 
NADLEŚNICTWO MIŃSK 

NADLEŚNICTWO CELESTYNÓW 
POWIAT MIŃSKI 



 

PROJEKT LOGO: Małgorzata Antosik. 

KIEROWNIK IMPREZY I SĘDZIA GŁÓWNY: Dariusz Mazurek PInO leg. nr 721. 

BUDOWNICZOWIE TRAS: Barbara Szmyt (MiniIno) PInO leg. nr 660, Dariusz Mazurek (TP i TU), 

Katarzyna i Michał Woźniak (TZ), Damian Murach MPInO leg. nr 720 oraz Tomasz Łaski PInO leg. 

nr 716 (etap dojściowy). 

FORMA, ETAPY, KATEGORIE: 

 etap dojściowy, bez kategorii, 1 pkt. na OInO; 

 trasa dla zaawansowanych (TZ): 1 etap nocny, zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt. na OInO; 

 trasa dla średniozaawansowanych (TU), 1 etap nocny, zespoły 1-3 osobowe, 2 pkt. na OInO; 

 trasa dla początkujących (TP), 1 etap nocny, zespoły 1-5 osobowe, 2 pkt. na OInO; 

 MiniIno, nocna, według oddzielnej klasyfikacji, 1 pkt. na OInO. 

MAPY: kolorowe, dla trasy TP pełna z wycinkami, dla tras TU i TZ niepełna, z przekształceniami.  

TEREN: leśny, wydmowy, miejscami podmokły, w przeważającej części o dobrej przebieżności.  

UWAGI: kategorie TZ i TU zaliczają się do XLIX TMWiM. 

HARMONOGRAM: 

18.00 (sobota)  Początek pracy biura zawodów 

19.00 (sobota)  Godzina „zero” – początek startów 

                      MiniIno dla chętnych, po ukończeniu etapu głównego 

05.00 (niedziela)  Zamknięcie mety 

08.00 (niedziela)  Uroczyste zakończenie zawodów, losowanie upominków. 

09.00 (niedziela)  Opuszczenie bazy zawodów. 

STARTY: W sobotę od godz. 19.00. W przypadku dużej liczby uczestników przydział minut star-

towych i ich publikacja na stronach Klubu nastąpi w piątek, 4 marca 2016 r.   

DOJAZD:   

 pociągiem KM do stacji Dębe Wielkie lub Nowe Dębe Wielkie (odjazdy, co godzinę ze stacji 

Warszawa Śródmieście w kier. Mińska Maz.) i dalej pieszo ok. 3 km do miejscowości Górki; 

 transport własny. 

ŚWIADCZENIA:  

 mapa dla każdego uczestnika,  

 słodki poczęstunek i ciepła herbata na mecie,  

 dostęp do wrzątku w bazie imprezy,  

 pamiątkowa naklejka,  

 potwierdzenie punktów do odznak PTTK, w tym OInO,  

 protokół w formie elektronicznej,  

 nocleg w warunkach turystycznych, dla chętnych, za dopłatą, 

 wśród obecnych na zakończeniu imprezy uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne 
upominki.   



 

WPISOWE* (płatne na starcie): 

 mieszkańcy gminy Dębe Wielkie: 3 zł;  

 członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską: 6 zł; 

 pozostali uczestnicy: 8 zł; 

 osoby planujące nocleg w bazie, dopłata 6 zł. 

*maksymalny koszt uczestnictwa, może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowego finansowania. 

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/361 

lub osobiście u organizatorów na adres mailowy darek.mazurek@onet.pl do 03.03.2016 r. 

(czwartek) godz.17:59 albo na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń  

i powoduje wzrost wpisowego o 3 zł).  

W zgłoszeniu drogą mailową należy podać: kategorię, imiona i nazwiska członków zespołu, rok 

urodzenia, telefon kontaktowy podczas zawodów oraz ewentualną chęć noclegu w bazie. 

Uwaga. Ze względów bezpieczeństwa, start osób niepełnoletnich możliwy jest w zawodach 

jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku. 

INFORMACJE: bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl  

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków  

pogodowych, co najmniej jeden sprawny telefon na zespół, latarka z zapasem baterii, czołówka, 

kompas, przybory do kreślenia i pisania. Osoby planujące nocleg w bazie proszone są o za-

branie karimaty, śpiwora oraz obowiązkowo obuwia na zmianę.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Na imprezie będzie możliwość zakupu książeczek OInO w cenie 2 zł oraz weryfikacji Odznaki 

Imprez na Orientację (w stopniach od popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion  

oraz Odznaki TRInO – z możliwością zakupu blach. 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody 

wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich Organiza-

tor nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą ubez-

pieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali 

uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organiza-

tora.  

Impreza odbędzie się według aktualnego Regulaminu  

Turystycznych Imprez na Orientację PTTK oraz zasad 

czystej rywalizacji, takich jak: używanie wyłącznie map 

dostarczonych przez organizatorów, przestrzeganie prawa 

nienaruszalności punktu kontrolnego (zmiana ustawienia 

bądź niszczenie PK, zrywanie i łamani kredek) oraz nie-

używanie przyrządów do nawigacji (GPS). 

                                    Mapka dojścia do bazy zawodów. 

http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/361
mailto:darek.mazurek@onet.pl


 

Załącznik 

 


