
 

POKEMNO 
REGULAMIN 

 

Termin i miejsce: 

 31 lipca 2015 (niedziela), Warszawa-Rembertów 

Organizator: 

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

 Kierownik i budowa tras: Tomasz Łaski (PInO  nr 716) -tel.:  501133999;  

                                                                                                 e-mail: wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com 

 Wsparcie duchowe i fizyczne: Renata Łaska 

Forma, etapy: 

 TO – 1 etap dzienny, start w zespołach 1- 3 os., 1 pkt. na OInO 

 TZ  – 1 etap dzienny, start w zespołach 1- 2 os., 1 pkt. na OInO 

Teren: 

 Teren miejski i podmiejski. 

Mapy: 

 kat. TO mapa pełna, rozsypana 

 kat. TZ  mapa prawie pełna, rozsypana i rozstrzelana 

Start :  

Start w Rembertowie z wiat koło stadionu na rogu Strażackiej i Kordiana, czynny od godz. 16:00 do 17.00. 

MAPA (link) 

Dojazd: 

 Pociągiem KM  lub SKM do stacji Warszawa Rembertów  i dalej piechota  ok. 800 m 

 Bezpośrednio w okolice startu dojeżdżają autobusy 143, 225 

 Transport własny, samochodem/rowerem itp. 

Zgłoszenia: 

Poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/408  lub u kierownika 

telefonicznie/e-mailem przyjmowane są do 29 lipca 2015 (piątek). 

 Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł. 

Wpisowe: 

  5 zł. (członkowie PTTK 4 zł.), płatne na starcie. 

Świadczenia: 

Każdy uczestnik otrzymuje: mapę, okolicznościową naklejkę, potwierdzenie pkt. na OInO, wodę, poczęstunek na 

mecie, protokół w wersji elektronicznej dostępny na stronie organizatora ( http://stowarzysze.om.pttk.pl/ ). 

Wyposażenie uczestnika: 

 Ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, przybory do pisania, obowiązkowo dobry humor. 

Postanowienia końcowe:  

 Impreza odbędzie się bez względu na stan pogody. 

Członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają 

się we własnym zakresie. 

 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. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

http://mapa.targeo.pl/POKEMnO,18,21.1545879,52.2609631?l=98bcfe2b6c3c4d1e
http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/408

