I nO na łyżweczkę
„Ale Kicha”
Warszawa-Stegny

29.12.2016 r.
REGU LAM I N
TERMIN I MIEJSCE: 29 grudnia 2016 (czwartek), Tor Łyżwiarski STEGNY (wosir.waw.pl)
ORGANIZATOR:

Koło nr 44 przy OM PTTK w Warszawie

FORMA, TRASASA, ETAPY:
 RŁ – Rekreacyjne Łyżwy; 1 pkt. na OInO, 100 pkt. na odwagę
 TŁ – Trasa Łyżweczkowa czyli InOpocisk; 1 pkt. na OInO; 111 pkt. na zachętę
 AN – A Na deser – a na desce śnieg; 1 pkt. na OInO; reszta jest milczeniem
MAPY: kolorowe, różniste, mniejsze niż większe
START: czynny tylko podczas obecności organizatora
TEREN: śliski, zimny, nieco zmrożony i tłoczny, w kółko zakręcony czasem golony
DOJAZD:
 metro: do stacji Wierzbno lub Wilanowska i dalej radźcie sobie Idzi_kowskiego
 autobusy: 116, 148, 166, 172, 195, 403 - do przystanku Tor Stegny i przejście na tor łyżwy
 własne środki lokomocji: łyżwy, narty, rolki, bicykl, automobil

PROGRAM:






od 19:00
od 19:30
od 20:15
do 21:00
po 21:00

– zbiórka w ośrodku Stegny, przygotowanie, wypożyczanie
– wejście na tor, rozgrzewka, trasa RŁ
– trasa TŁ czyli pocisk(ajajaj) InO
– meta
– zejście z toru, trasa AN

WPISOWE: 0 zł.; wejście: płatne zgodnie z cennikiem na miejscu (+koszt wypożyczenia łyżew)
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO,
weryfikacja odznak InO, TRInO oraz LAMPION
ZGŁOSZENIA: wg formularza lub do Waldka (patrz niżej); w ostateczności na starcie
INFORMACJE:
 u pomysłobiorcy: kierownica Waldek, tel. 601 29 15 39
 Facebook: https://www.facebook.com
 Formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqbsPMtugyJg0x2AHONxPIL8sXq5n_c2L909_j-38WofwiA/viewform

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
obowiązuje nówka sztuka punktacja KInO ZG PTTK wg regulaminów z butem, co ma na
podeszwie z możliwymi ustępami, ostateczna interpretacja regulaminu należy do Waldka.
Mapa dotarcia: https://goo.gl/maps/ZQEAdLqwbYy

