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OKiS w Zielonce
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Wydarzenie współfinansowane z budżetu Miasta Marki
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Cele imprezy







Popularyzacja turystycznych marszów na orientację.
Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników.
Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą
i kompasem.
Rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
Promowanie walorów turystycznych i wypoczynkowych Powiatu Wołomińskiego, szczególnie
okolic Zielonki i Marek.
Wyłonienie najlepszych na poszczególnych trasach i w kategoriach.

Forma, etapy, kategorie
Turystyczne marsze na orientację:
 TP (trasa dla początkujących) – 2 etapy dzienne, 1 nocny, start w zespołach
1- 5 os., 3x4 pkt. na OInO. Trasa zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży
w MnO w kategorii TD (zespoły 2-3 osobowe) dla uczestników urodzonych w latach 2003 i
młodszych.
 TT (trasa dla niezaawansowanych) – 2 etapy dzienne, 1 nocny, start w zespołach 1-3 os.,
3x4 pkt. na OInO. Trasa zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży w MnO
w kategorii TM (zespoły 2-3 osobowe) dla uczestników urodzonych w latach 2000-2002.
 TU (trasa dla średniozaawansowanych) – 2 etapy dzienne, 1 nocny, start w zespołach 1- 3 os.,
3x4 pkt. na OInO. Trasa zaliczana do Pucharu Polski w MnO (bez względu na wiek)
oraz do Pucharu Polski Młodzieży w MnO w kategorii juniorów TJ dla uczestników urodzonych w
latach 1996-1999.
 TZ (trasa dla zaawansowanych) – 2 etapy dzienne, 1 nocny, start w zespołach 1- 2 os.,
3X4 pkt. na OInO. Trasa zaliczana do Pucharu Polski w MnO bez względu na wiek.
 Turystyczno-Rekreacyjna InO Trasa krajoznawcza po Zielonce do przebycia w dowolnym czasie,
1 pkt. do OInO.
 TF (trasa familijna) – 1 etap dzienny, start w zespołach 1-8 os. w ramach imprezy towarzyszącej
„I Zielonkowskich Marszy na Orientację runda 1” (oddzielny regulamin), 1 pkt do OInO.
 MiniInO – 1pkt. do OInO.
Istnieje możliwość startu tylko w wybranych etapach dowolnej kategorii (po ustaleniu z organizatorem).
Teren, mapy
Tereny leśne i miejsko-leśne o zróżnicowanej przebieżności.
Mapy:





w
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kat. TP mapy prawie pełne, kolorowe;
kat. TT mapy prawie pełne, kolorowe;
kat. TU mapy z „niewielkimi” urozmaiceniami;
kat. TZ mapy przekształcone.

Etapy nocne w kat. TP i TT ze względów bezpieczeństwa zostaną rozegrane w pobliżu bazy na terenie
miejsko-parkowym i terenie leśnym wyraźnie ograniczonym.
Dopuszczamy udział opiekuna w etapach nocnych.

Baza i dojazd
Baza imprezy – OKiS Zielonka ul. Łukasińskiego 3 (http://mapa.targeo.pl/,19,21.1575969,52.3099850)
Dojazd:
o Pociągiem KM ze stacji Warszawa Wileńska do stacji Zielonka
o Prywatną linią autobusową J lub W spod DT Centrum do Zielonki
o Transport własny, samochodem/rowerem itp.
Rozkład jazdy linii autobusowych dostępny na stronie
http://www.zielonka.pl/strona-22-rozklad_jazdy.html
Ramowy program imprezy:
Piątek (15.04.2016 r.)
18:00 Rozpoczęcie pracy sekretariatu, przyjmowanie uczestników w bazie, zakwaterowanie,
możliwość startu w TRInO
Sobota (16.04.2016 r.)
od 07:30 Praca sekretariatu
08:00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy; podsumowanie Pucharu Polski w MnO 2015
09:00 Wyjazd na start etapów dziennych wszystkich tras
15:00 Powrót z etapów dziennych
16:00 Obiad
17-20 TRInO, MiniInO, czas wolny
20:35 Start etapów nocnych wszystkich tras
Niedziela (17.04.2016 r.)
09:00 Oficjalne zakończenie imprezy
do 11:00 Opuszczenie bazy
Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń dostępny na stronie
http://stowarzysze.om.pttk.pl/4nieposlipka/ przyjmowane są do godziny 23:59 10 kwietnia 2016 r.
(niedziela).
Wpisowe płatne przelewem na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 z dopiskiem „IV InO z Niepoślipką” i podaniem nazwisk
lub bezpośrednio kierownikowi imprezy w terminie do 10 kwietnia 2016 r.
Wpłaty przed imprezą w bazie – jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu!
Dorośli 3 etapy
(z noclegiem i obiadem/bez noclegu i obiadu)

Młodzież szkolna 3 etapy
(z noclegiem i obiadem/bez noclegu i obiadu)

Członkowie PTTK

Niezrzeszeni

35 zł /21 zł

40 zł / 26 zł

30 zł / 16 zł

35 zł / 21 zł

2 etapy dzienne bez obiadu i noclegu
11 zł
16 zł
Wpisowe po terminie wzrasta o 10 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń!
Bieżące informacje na stronie www: http://stowarzysze.om.pttk.pl/4nieposlipka
Informacje dodatkowe:
pod adresem e-mail wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com lub telefonicznie: Tomasz Łaski 50113399.
W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu zgłoszeń nie zwracamy wpisowego.

Świadczenia
 Komplet map i materiałów startowych
 2 noclegi w budynku OKiS (własny śpiwór i karimata)
 Transport na start etapów
 Pamiątkowa naklejka
 Odciski okolicznościowej pieczęci
 Potwierdzenie punktów do OInO i OTP
 Dostęp do wrzątku w bazie
 Obiad w sobotę oraz poczęstunki po etapach
 Nagrody dla najlepszych
 Ubezpieczenie NNW dla członków PTTK
 Protokół w formie elektronicznej
 Weryfikacja odznak: OInO, TRInO, Lampion (wszystkie stopnie)
Nagrody
Dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych.
Wyposażenie uczestnika
Ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, przybory do pisania, latarka na etapy nocne,
przynajmniej jeden działający telefon na zespół, obowiązkowo dobry humor.
Postanowienia końcowe
Marsz nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na zasadach
samorealizacji.
Impreza odbędzie się bez względu na stan pogody.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna lub za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego (wzór zgody opiekuna w załączniku).
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
Uczestnicząc w imprezie zawodnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej
wydarzenia.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
IMPREZA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ W PRZYPADKU ZAKAZU WSTĘPU DO LASU!

ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW!

ZAŁĄCZNIK

Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………………………
imię i nazwisko
w organizowanych w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku MnO „IV Ino z Niepoślipką”.
Po zawodach dziecko może / nie może samodzielnie wrócić do domu.
Telefon kontaktowy / imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………….

……………………………..
miejscowość, data

………………………………………….
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

