
51. UrodzInO 
Urodzinowa  

Impreza na Orientację 
 

REGULAMIN 
v.1.1 

  
TERMIN I MIEJSCE: 17.12.2016 (sobota), Warszawa - Rembertów 
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:  
   http://stowarzysze.om.pttk.pl 
Kierownik, budowniczy trasy: Tomasz Łaski PInO 716, wsparcie moralne i nie tylko Renata Łaska PInO 717.  
FORMA,  ETAPY,  TRASY: 

 TRASA URODZINOWA (TU) dla średniozaawansowanych, start w zespołach 1-3 os., 1 pkt na OInO. 
MAPA: mniej lub bardziej kolorowa, urodzinowo urozmaicona i przyozdobiona.    
START: czynny od godziny 16:00, zamknięcie startu 16:30. 
Start znajduje się w wiatach przy stadionie – róg ulicy Kordiana i Strażackiej 
Start znajduje się pod gołym niebem i jest klimatyzowany naturalnie;-)    
    
TEREN: leśny, i leśno-miejski o zróżnicowanej przebieżności i jednym niewielkim przewyższeniu w okolicy. 
DOJAZD: bezpośrednio autobusami: 143, 225 (przystanek Kordiana 01), pośrednio autobusami/KM/SKM do 
PKP Rembertów i pieszo ok 800 m,  lub własnym środkiem transportu 
 
WPISOWE: płatne na starcie,  4 zł (członkowie PTTK: 3 zł) 
ŚWIADCZENIA:  mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO 
(możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO), poczęstunek na mecie. 
 
ZG ŁOSZENIA:  poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/434  

lub osobiście/e-mailem u organizatora, do 15.12.2016 do godziny 12:00 (czwartek). ZGŁOSZENIA na starcie 
ograniczone ze względu na specyfikę pozyskiwania map! 
 

INFORMACJE:  pod adresem e-mail wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com, bieżące informacje w witrynie 
internetowej Klubu: http://stowarzysze.om.pttk.pl.   
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  Przede wszystkim dobry humor, odpowiedni do pogody strój wieczorowy z 
obowiązującymi w tym roku dodatkami: czołówką, kompasem i przyborami do pisania/kreślenia. 
 REFERAT  WERYFIKACYJNY: Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację ( w 
stopniach od popularnego do małego złotego), odznaki Lampion oraz odznaki TRInO z możliwością zakupu 
blach. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich 
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem NWN członków Towarzystwa, 
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie planuje się wprowadzić odstępstwa 
od Regulaminów Turystycznych MnO (Informacje będą podane na mapie).     
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