Oswój Smoka! E3 S20/21
REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE:
6 stycznia 2021 r. (środa), Warszawa – Lasek na Kole
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientacje STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Przygotowanie tras: Agnieszka i Michał Kuś (PInO 744 & 745)
FORMA: indywidualna aktywność rekreacyjna lub sportowa na orientację, organizator zapewnia wydruk mapy oraz
oznaczenie punktów kontrolnych w terenie umożliwiając samodzielne pokonywanie następujących tras:

Trasa na Oswojenie (TO) – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. do OInO

Trasa Sportowa (TS - 6 etap GPS-O Warszawa) – start indywidualny, 1 pkt. do OInO
MAPA:

kolorowa i/lub czarno-biała, niepełna i/lub przekształcona na trasie TO
pełna na trasie sportowej

PUNKT ODBIORU MAP: czynny od godz. 11:00 dla trasy TO i od godz. 12:00 dla trasy TS.
Punkt będzie zlokalizowany w Parku Księcia Janusza – dokładne współrzędne zostaną podane do 5 stycznia.
TEREN: miejsko-leśny z przewagą leśnego, o dobrej przebieżności
ZGŁOSZENIA: wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń na stronie https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/892
(TO) lub https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/891 (TS), nie ma możliwości zgłoszenia na starcie (nie są
przewidziane dodatkowe materiały). W przypadku zgłoszenia na obie trasy, w pierwszej kolejności otrzymuje się mapę na
trasę TO.
OPŁATY: możliwość otrzymania mapy wiąże się z uiszczeniem opłaty na pokrycie kosztów przygotowania trasy oraz
wydruku map. Preferowana forma opłaty to przelew BLIK na numer telefonu organizatora lub numer konta (poniżej)
Trasa
Płatność przelewem
Płatność na miejscu
TO
6 PLN
9 PLN
TS
3 PLN
5 PLN
Dla członków PTTK z ważną legitymacją za 2020 rok opłata za mapę na trasie TO jest obniżona o 1 PLN.
A
A: oznaczenie punktów trasy w terenie, mapa dla uczestnika, pamiątkowa naklejka, możliwość
przypilnowania rzeczy w czasie realizacji indywidualnej aktywności fizycznej, opracowanie kart potwierdzających
przebycie trasy, podsumowanie w formie protokołu udostępnionego online.
DANE KONTAKTOWE:
adres mailowy: michal.kus@stowarzysze.org.pl, telefon: 5*3 83* 85* (antyspam - * zamienić na 0).
dane do płatności przelewem: Michał Kuś, numer konta 35 249* 1*44 **** 42** 3467 2535.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych,
kompas, przybory do kreślenia i pisania. Zwłaszcza te ostatnie – potwierdzanie punktów kontrolnych będzie trzeba
wykonywać własnym długopisem!
POSTA O
A O
O
:
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. Na trasie TO będą wprowadzone odstępstwa od przepisów Regulaminów
Turystycznych InO, informacje zostaną umieszczone na mapie.
pobliżu punktu odbioru map prosimy zachować wszelkie niezbędne zasady bezpieczeństwa
epidemicznego: zachować odległość, nosić maseczkę, w razie potrzeby korzystać z wystawionego płynu
do dezynfekcji rąk.
Osoby nie przestrzegające zasad nie otrzymają materiałów niezależnie od uiszczonej opłaty!

