TRInO
z
Niepoślipką
Impreza na Orientację

REGULAMIN
Termin i miejsce

9 maja 2016 (poniedziałek), Piastów

Organizator

Klubu InO STOWARZYSZE
(http://stowarzysze.om.pttk.pl)

Komitet Organizacyjny

Tomasz i Renata Łascy (PInO 716 i 717)
tel.: 501133999
e-mail: wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com

Forma, etapy, kategorie
W ramach promocji idei TRInO (http://trino.pttk.pl/) proponujemy wspólne
pokonanie trasy w Piastowie:
12/M/16

Piastów

Konkursowe miasto

W ramach akcji „II Ogólnopolski Tydzień Turystycznych Imprez na
Orientację” można wyjątkowo za przejście trasy TRInO zdobyć aż 3 punkty
do Odznaki InO!
http://tydzienino.wix.com/info
Cele imprezy
 Zwiedzenie Piastowa.
 Integracja środowiska InO.
 Popularyzacja Turystycznych Marszów na Orientację.

 Popularyzacja Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację.
 Rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
Start i Dojazd
Start w Piastowie przy PK 9 z Trina 12/m/16 (pólnocne wyjście ze stacji PKP,
obok adresu ul. Lwowska 1B) o godzinie 18:30 (prosimy o punktualne przybycie)!
Spóźnialscy „łapią nas” na trasie (telefon do organizatora).
Zgłoszenia i wpisowe
Poprzez formularz zgłoszeń na stronie
http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/384
przyjmowane są do godziny 12:00 8 maja 2015 (niedziela).
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń!
Wpisowe: 1zł, płatne na starcie.
Bieżące informacje na stronie www: http://stowarzysze.om.pttk.pl/
Świadczenia
Mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka, możliwość zakupu
książeczek OInO i weryfikacji odznaki TRInO oraz odznaki OInO do małej
złotej włącznie.
Postanowienia końcowe
Marsz nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca
się na zasadach samorealizacji.
Członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa,
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
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.
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu
Drogowego oraz Fair Play.
Podczas imprezy będą robione zdjęcia, udział w imprezie jest potwierdzeniem
zgody na ich wykorzystanie przez organizatora.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

