
 

z Klubem InO STOWARZYSZE 

REGULAMIN 
I. CEL:  

 Promocja ruchu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy i okolic. 

 Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 

wypoczynku dla całej rodziny. 

 Nauka i praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą  

i kompasem. 

 Dobra zabawa na świeżym powietrzu.  

II. ORGANIZAOR: 

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE, Koło PTTK nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie 

przy wsparciu finansowym Decathlon Polska sp. z o.o.  

Kierownik zawodów: Michał Kuś (PInO nr leg. 745), kus.michal(at)gmail.com, tel. 503-830-850. 

III. TERMIN, MIEJSCE:  

Zawody odbędą się 28 maja 2018 r. w godzinach 18:00 – 20:45 na terenie Parku Praskiego w Warszawie. 

IV. FORMA: 

 Trasa familijna – trasa dla osób pierwszy raz startujących w tego typu zawodach, start indywidualny 

lub zespołowy. 

 Trasa sportowa – start indywidualny z zadanym interwałem czasowym, klasyfikacja Open. 

V. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:  

Zapisy na trasę sportową przez stronę orienteering.waw.pl do godziny 23:59 26 maja.   

Zapisy w dniu zawodów za opłatą, w miarę dostępnych map. 

Zapisy na trasę familijną w dniu zawodów na miejscu w godzinach 18:00 - 19.20.  

VI. WPISOWE: 

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne dla trasy familijnej oraz dla osób zapisanych w terminie na trasę 

sportową. Zapisy na trasę sportową w dniu zawodów - wpisowe 5 zł bez gwarancji kompletu świadczeń. 

 

 



 

 

VII. BIURO ZAWODÓW: 

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w gościnnych progach Baru Park przy ul. Ratuszowej 2A, naprzeciw wejścia 

do ZOO (ogródek od strony Parku).  

VIII. DOJAZD:  

 komunikacją miejską, 

 własnym transportem - możliwość parkowania od ul. Ratuszowej i ul. Solidarności lub na parkingu 

CH Wileńska (do 3h postój jest bezpłatny). 

IX. ŚWIADCZENIA: 

 kolorowa mapa dla każdego uczestnika, w razie potrzeby zabezpieczona przed wilgocią, 

 karta startowa lub chip (do zwrotu na mecie) do potwierdzania obecności na PK, 

 pomiar czasu pokonania trasy, wyniki oraz międzyczasy dla trasy sportowej, 

 woda na mecie. 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW: 

18:00  Otwarcie Biura Zawodów, rejestracja Uczestników 

18:30  Otwarcie startów trasy familijnej 

18:30  Początek startów interwałowych na trasie sportowej, interwał 60s lub mniej,  

w zależności od ilości zgłoszeń; 

19:30  Zamknięcie STARTU 

20.15  Zamknięcie METY 

20:30  Ogłoszenie wyników, losowanie nagród   

PRZEBIEG LOSOWANIA NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW TRASY FAMILIJNEJ: 

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród przewidzianych przez Organizatora dla Uczestników trasy 

familijnej jest jej ukończenie rozumiane, jako potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych wskazanych 

przez Organizatora oraz oddanie karty startowej przed zamknięciem METY. Losowane będą numery kart 

startowych. W przypadku, gdy wylosowany Uczestnik nie będzie obecny podczas losowania lub nie będzie 

posiadał karty startowej o wylosowanym numerze, losowanie jest powtarzane a nagroda przechodzi  

na kolejnego Uczestnika.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody nie mają charakteru komercyjnego. 

 Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację ich Regulaminu. 

 Jeśli osoba startująca w zawodach będzie pod wpływem alkoholu zostanie ona automatycznie 

wykluczona z udziału w nim. 

 Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.  

 Członkowie PTTK biorący udział w zawodach objęci będą (pod warunkiem opłacenia składki  

na 2018 rok) ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się 

we własnym zakresie.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmiany w Regulaminie i programie 

zawodów w dowolnym momencie ich trwania, bez podania przyczyny. 

ORGANIZATOR  

 

 

 

 

 


