REGULAMIN

XI ChoInO
TERMIN I MIEJSCE: 20 grudnia 2020 r. (niedziela), Park Młociński
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Barbara Szmyt

XI

FORMA, ETAPY, TRASY:
 TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na OInO,
zaliczana do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO;
 TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU) – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. na
OInO, zaliczana do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO;
 TRASA DLA POCZATKUJĄCYCH (TP) – 1 etap – start w zespołach 1-5 os., 2 pkt. na OInO.
MAPY: kolorowe, przekształcone w zależności od kategorii, na trasie TP pełna mapa.
START: czynny w godz. 10:00 – 11:30
W sobotę 19.12. o godz. 18:00 zostanie opublikowany komunikat startowy wraz z minutami startowymi.
LOKALIZACJA BAZY: wiaty w południowo-wschodniej części Parku Młocińskiego: 52°18'45.0"N 20°55'56.0"E
TEREN: leśno-parkowy, miejscami pofałdowany
DOJAZD: autobusami 114, 150, 181, 750 (przystanek Dzierżoniowska), a następnie pieszo, transport własny
WPISOWE: 7 PLN od osoby płatne przelewem na konto:
Barbara Szmyt 90 1140 2004 0000 3302 3893 1615 (mBank) lub BLIKiem na nr: 501 160 903
Na starcie wpisowe wynosi 10 PLN od osoby.
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, karta startowa, potwierdzenie punktów na
OInO (możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO), przedświąteczny poczęstunek na mecie.
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ lub osobiście
u organizatorów na adres mailowy szmytbarbara@gmail.com do 19.12.2020 r. (sobota) do godz. 10:00. Na
starcie zgłoszenia jedynie w przypadku wolnych map i z podwyższonym wpisowym.
INFORMACJE: na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl lub pod adresem mailowym
szmytbarbara@gmail.com lub tel. 501 160 903
WYPOSAŻENIE: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas,
przybory do kreślenia i pisania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Spacer 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 spacerze
obowiązuje punktacja Regulaminów Turystycznych MnO. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

