Trzej Królowie przybywajcie …
REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE:
06 stycznia 2017 r. (piątek), Warszawa – Śródmieście
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE
Kierownik imprezy: Dariusz Mazurek PInO nr leg. 721.
FORMA, ETAPY, TRASY:
Trasa TP – 1 etap nocny – start w zespołach 1-5 os., 1 pkt. na OInO.
Trasa TZ – 1 etap nocny – start w zespołach 1-3 os., 1 pkt. na OInO.
MAPA: kolorowa, dla trasy TP pełna, dla TZ – niepełna, zmodyfikowana przez autora.
START: czynny od godz. 18:00 do godz. 18:30.
Start zlokalizowany będzie na Placu Zamkowym, w budynku górnej stacji schodów ruchomych.
META: czynna od ok. godz. 19:30 do godz. 21:30.
Meta zlokalizowana będzie na Placu Na Rozdrożu, w widocznym na zdjęciu autobusie MPK.
TEREN: miejski, o dobrej przebieznosci.
DOJAZD:
 komunikacja miejska;
 z uwagi na trudności z parkowaniem w miejscu startu zalecam parkowanie w okolicy i dojazd
komunikacją miejską lub dojście pieszo. W dniu 6.01 parkowanie
w Strefie Płatnego Parkowania jest bezpłatne.
WPISOWE: 5 zł (płatne na starcie)
ŚWIADCZENIA:
 komplet materiałów startowych dla uczestnika,
 okolicznościowa naklejka,
 potwierdzenie punktów na OInO,
 ciepła herbata i ciasto domowego wypieku (jak się uda) na mecie.
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ w ostateczności
osobiście u organizatora na adres mailowy darek.mazurek(małpka)onet.pl do 04.01.2017 r. (środa)
godz. 24:00 albo na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje
wzrost wpisowego o 1 zł).
INFORMACJE:
bieżące informacje na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków
pogodowych, latarka, kompas, przybory do kreślenia i koniecznie coś do pisania.

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 ubezpieczeniem od NNW członków
Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na imprezie planuje się wprowadzić na trasie TZ drobne odstępstwa od Regulaminów
Turystycznych MnO.

Do zobaczenia na starcie!

