W 186-tą rocznicę bitwy
pod Dębem Wielkim

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE:
01 kwietnia 2017 r. (sobota), Dębe Wielkie
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE
Kierownik zawodów: Dariusz Mazurek (PInO nr leg. 721).
FORMA, ETAPY, TRASY:
Trasa TP – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-5 os., 1 pkt. na OInO.
Trasa TO – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-3 os., 1 pkt. na OInO.
MAPA: kolorowa, dla trasy TP pełna, dla TO – niepełna, zmodyfikowana przez autora.
START: czynny od godz. 10:00 do godz. 10:30.
Start zlokalizowany będzie na terenie Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Dębem Wielkim ul. Warszawska 78.
META: w miejscu startu, czynna do godz. 13:30.
TEREN: miejski, mocno zurbanizowany.
DOJAZD:
• pociągami Kolei Mazowieckich; przy zakupie biletu weekendowego, w obie strony, możliwość
skorzystania z 30% ulgi;
• własnym transportem.
WPISOWE (płatne na starcie): 2 zł – mieszkańcy gminy Dębe Wielkie;
5 zł – pozostali uczestnicy.
ŚWIADCZENIA:
• komplet materiałów startowych dla uczestnika,
• okolicznościowa naklejka,
• potwierdzenie punktów na OInO,
• ciepła herbata i słodki poczęstunek na mecie,
• inne, nieujawnione jeszcze świadczenia, w miarę możliwości pozyskanych partnerów.
ZGŁOSZENIA: do 29.03.2017 r. (środa), godz. 24.00:
•
•

mieszkańcy gminy Dębe Wielkie poprzez Gminny Ośrodek Kultury: gok@debewielkie.pl
pozostali uczestnicy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/

INFORMACJE: bieżące informacje na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków
pogodowych, kompas i koniecznie coś do pisania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanej na godzinę
14.00 inscenizacji bitwy pod Dębem Wielkim przygotowanej przez grupy rekonstrukcyjne oraz
na piknik historyczny przewidziany bezpośrednio po inscenizacji.
2. 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.

Do zobaczenia na starcie!

