Europejski Dzień bez Samochodu
REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE:
22 września 2018 r. (sobota), Warszawa – Linia Metra M1
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE
Kierownik imprezy: Dariusz Mazurek PInO nr leg. 721.
FORMA, ETAPY, TRASY:
Street-O – 1 etap – start indywidualny, 1 pkt na OInO.
5 niezależnych tras zlokalizowanych przy wybranych stacjach linii Metra M1, 100 min.
Trasa TO w formule InO/TR/InO – 1 etap – start w zespołach 1-5 os., 1 pkt na OInO.
Mapa monotematyczna, złożona z 5 części (bez przekształceń), 100 min. + 40’, brak lampionów,
potwierdzenie PK odbywa się przez dopasowanie zdjęcia.
START: Metro Wilanowska, przy wyjściu nr 4 (na tyłach Starbucks) czynny od godz. 18:00 do 18:30.
META: Metro Młociny, czynna od godz. 19.20 do 21.00. (dokładna lokalizacja podana na mapie).
TEREN: miejsko-parkowy, o dobrej przebież noś ci.
DOJAZD:
• komunikacja miejska;
• transport własny (w pobliżu znajduje się bezpłatny parking Park&Ride).
WPISOWE: 4 zł płatne na starcie.
ŚWIADCZENIA:
• komplet materiałów startowych dla uczestnika,
• okolicznościowa naklejka,
• potwierdzenie punktów na OInO.
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 20.09.2018 r. (czwartek)
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 oraz sposobu pokonania wybranej trasy, latarka, czołówka, kompas, przybory 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.
Z uwagi na różną lokalizację Startu i Mety Organizator nie będzie w stanie zapewnić przechowania
rzeczy osobistych uczestników.
Napoje i prowiant uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Do zobaczenia na starcie!

