XIX Noworoczno-Bąbelkowy Spacer z Mapą

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE: 1 stycznia 2021 r. (piątek), Legionowo-Bukowiec
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:
stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Barbara Szmyt
FORMA, ETAPY, TRASY:
• MAŁY BĄBEL (MB) – 1 etap wieczorno-nocny – start w zespołach 1-5 os.,
trasa dla początkujących i średniozaawansowanych, mapa pełna lub z niewielkimi
przekształceniami, 1 pkt. na OInO,
• DUŻY BĄBEL (DB) – 1 etap wieczorno-nocny – start w zespołach 1-3 os.,
trasa dla bardziej obytych z mapą, przekształcenia gwarantowane, 1 pkt. na OInO,
MAPY: kolorowe: topograficzne, sportowe, lidarowe, inne...
START: czynny w godz. 15:30 – 16:30
Do godz. 18:00 w czwartek 31.12. zostaną opublikowane minuty startowe.
LOKALIZACJA BAZY: Legionowo - plac T. Kościuszki: 52.396638, 20.945879
TEREN: leśno-miejski, o zmiennej przebieżności
DOJAZD: SKM/KM, autobus 736 do PKP Legionowo, 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, coś z bąbelkami po spacerze.

Zwycięzca kat. DB będzie miał ogromny zaszczyt zorganizować XX NoworocznoBąbelkowe InO w 2022 roku :)
ZGŁOSZENIA:
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ lub
osobiście u organizatora na adres mailowy szmytbarbara@gmail.com do 31.12.2020 r.
(czwartek) 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, latarka, 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. Uczestnicy zobowiązani są
do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Na spacerze
planuje wprowadzić się odstępstwa od regulaminów Turystycznych InO.

