
55. UrodzInO 
Urodzinowa  

Impreza na Orientację 
 

REGULAMIN 
v.1.0 

  
TERMIN I MIEJSCE: 17.12.2019 (czwartek), Warszawa - Rembertów 
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:  
http://stowarzysze.om.pttk.pl , a w szczególności jubilat i zarazem kierownik, budowniczy tras: Tomasz 
Łaski PInO 716, wsparcie moralne i nie tylko Renata Łaska PInO 717.  
 
FORMA,  ETAPY,  TRASY: 

 TRASY URODZINOWE (TU) dla średniozaawansowanych rozgrywane w sposób niekonwencjonalny ; 
start w zespołach 1-5 osobowych (zgodnie z obowiązującymi  ograniczeniami),  co najmniej  dwa 
etapy nocne, każdy za 1 pkt na OInO, o długości umiarkowanej 

 
 

ODSTĘPSTWA: Planowane są liczne odstępstwa od regulaminów ZG InO PTTK – więc warto przeczytać.  
Mapa będzie fizyczna: drukowana, malowana i ogólnie przekształcona.  
Karta startowa i potwierdzenia będą realizowane elektronicznie w oparciu o przeglądarkę internetową i 
kody QR:  każdy zespół musi posiadać telefon/tablet/komputer z łącznością do internetu i skanerem kodów 
QR, ewentualnie czujnikiem GPS. 
Po przybyciu na miejsce startu wskazane w regulaminie rejestrujemy zespół na stronie internetowej 
przekazanej 17.12.2020 uczestnikom wcześniej zapisanym na adres e-mail podany przy rejestracji.  Tam 
zostaną przekazane  wskazówki gdzie znajdziemy mapę fizyczną.  UWAGA: jeśli nasza przeglądarka 
internetowa nie akceptuje plików cookies nie możemy jej zamykać aż do dotarcia do mety! 
Na lampionach znajdziemy kod QR, którego wczytanie pozwoli bezdotykowo potwierdzić PK: na stronie 
internetowej która się otworzy wpisujemy oznaczenie PK z mapy. Jeśli będzie aktywny czujnik GPS przy 
wysyłaniu potwierdzenia zostanie wysłana także pozycja GPS, która powinna zgadzać się z lokalizacją 
lampionu. 
Na koniec potwierdzamy metę (także z kodem QR) i dostajemy bezpośrednio na ekranie smartfona 
uzyskany wynik. 
W przypadkach awarii sprzętu lub niechęci do internetu potwierdzić będzie można PK MMSem (zdjęcie 
lampionu + oznaczenie PK) 
W weekend 12-13.XII udostępniona zostanie testowa wersja serwisu, na którym będzie można 
przetestować ten mechanizm. 
 
MAPA: mniej lub bardziej kolorowa, urodzinowo urozmaicona, przyozdobiona i utrudniona. Jeśli autorowi 
starczy czasu na przygotowanie większej ilości etapów niż zakładane  - mapy na nie będą dystrybuowane 
elektronicznie w czasie zawodów 
 
START: czynny od godziny zmroku czyli od godziny 16:00, zamknięcie mety i startu o godzinie 23:59. Start 
bezobsługowy - w dowolnie wybranej godzinie z podanego wyżej przedziału, oczywiście przy zachowaniu 
dystansu społecznego i innych obowiązujących obostrzeń (np. gromadzenia się powyżej 5-ciu osób). Na 
początku organizator swoją obecnością będzie wspomagał walkę z technologią;-) Dokładna lokalizacja 
startu zostanie podana później. 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/


  
TEREN: leśny, o zróżnicowanej przebieżności i stromości. 
 
DOJAZD: w pobliże startu autobusami 145, 199, 225, rowerem, samochodem, biegiem lub w inny sposób 
 
WPISOWE: tradycyjnie w żelkach i dobrym słowie;-) 
 
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO , protokół 
w wersji elektronicznej. 
 
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie  https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/876, 
do 16.12.2020 do godziny 14:00 (środa). ZGŁOSZENIA na starcie nie będą przyjmowane! 
 

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, maseczką, kompasem i przyborami do pisania/kreślenia. 
Telefon komórkowy/tablet/komputer z dostępem do internetu. 
 
RODO i te sprawy: Zgłoszenie na imprezę jest dobrowolne, oznacza akceptację regulaminu i jest 
jednocześnie zgodą na publikację wyników imiennych na stronie internetowej organizatora po imprezie.  
 
OBOSTRZENIA i OGRANICZENIA: Nie biegamy, nie uprawiamy chodu sportowego, tylko spacerujemy w 
sposób bezpieczny i zachowując dystans społeczny (nie tworzymy tramwajów!) wszystko zgodnie z 
aktualnie  zaleceniami 
 
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 i wstępnie opisane są powyżej).     
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