
K l u b  I n O  S T O W A R Z Y S Z E  
oraz 

Grupa Aktywnej Turystyki WAL-KA 
mają zaszczyt zaprosić 

na 

X I V  W a k a c y j n e  S e r c e  z  L a m p i o n e m  
 
 
ORGANIZATORZY:  Klub InO STOWARZYSZE i GAT WAL-KA  

Kierownik imprezy: Robert Kamela 

Sędzia Główny: Dariusz Walczyna  

Budowa etapów: Barbara Szmyt (PinO 660), Dariusz Walczyna (PInO 420) 

WSPÓŁPRACA:  Leśnictwo Chojnów 

MIEJSCE IMPREZY:  Chojnowski Park Krajobrazowy 

TERMIN:   sobota, 16 lipca 2016 r. 

BAZA IMPREZY: Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu – parking na końcu ulicy. 

http://mapa.targeo.pl/,19,21.1285795,52.0727029?l=6b2d2891c1c6a73e 

Współrzędne: 52°4'22.038"N, 21°7'42.693"E lub  

52.0727886°N, 21.1285259°E 

 

DOJAZD:  

samochodem :  

do Konstancin-Jeziorna, a dalej od ronda Jana Pawła II po 1,4km jadąc drogą 724 w    

kierunku Góra Kalwaria, skręcić w prawo w ul. Od Lasu  

komunikacją publiczną:  

 Autobusy linii 700 (z Dw. Centralnego) i 710 (Metro Wilanów) dojazd do przystanku 

PIASTA w Konstancinie-Jeziornej (2 strefa) i dalej pieszo do skraju ul. Od Lasu 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=700 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=710 

 Autobus linii 742 (z pętli Wilanów) do przystanku Od Lasu 01 (2 strefa) i dalej pieszo do 

końca tej ulicy (Od Lasu): 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=742 

 
FORMA I KATEGORIE:  

 TZ (trasa dla zaawansowanych) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-2 osobowe; 

2x2 pkt. do odznaki InO; trasa zaliczana do XLIX Konkursu TMWiM w kat. TZ 

 TU (trasa dla średniozaawansowanych) – 2 piesze etapy dzienne;  

zespoły 1-3 osobowe; 2x2 pkt. do odznaki InO; trasa zaliczana do XLIX Konkursu TMWiM  

w kat. TU  

 TP (trasa dla początkujących i dzieci) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-5 osobowe;  
2x2 pkt. do odznaki InO 

 TR - trasa rowerowa (własny sprzęt rowerowy); zespoły 1-2 os.; 1 etap dzienny;  
1x2 pkt. do OInO. 

 
 

http://mapa.targeo.pl/,19,21.1285795,52.0727029?l=6b2d2891c1c6a73e
http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=700
http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=710
http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&q=742


TEREN I MAPY: 
Teren leśny o urozmaiconej przebieżności :) 
Mapy: różno- lub dwukolorowe, przekształcone mniej lub bardziej w zależności od kategorii. 
 
START: na wszystkich trasach od godz. 11:00.  
              Zamknięcie startu o godz. 11:45! 
 
WPISOWE I ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia zawierające wymagane dane będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego 

na stronie: http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/406 do 15.07.2016 r. (piątek) do godz. 10:00. 

Wpisowe: płatne na starcie: 6 zł/osobę dla członków PTTK lub 7 zł/osobę dla pozostałych – na 
wszystkich trasach. 
Zgłoszenia po terminie lub na starcie wzrastają o 2 zł i nie gwarantują pełnych świadczeń. 
Bezpłatny start dla okazicieli biletu z losowania Konkursów (tylko w przypadku zgłoszenia w 
terminie). 
 
Dodatkowe informacje pod telefonem: 691 754 384 (kierownik imprezy),  
e-mail: rkamellon@gmail.com  
 

PUNKTACJA: Na imprezie obowiązują zasady punktacji KInO ZG PTTK. 

ŚWIADCZENIA:  

 materiały startowe dla zespołu + kalorie & H2O pomiędzy etapami :) 

 okolicznościowa naklejka 

 możliwość weryfikacji Odznaki InO w stopniu do małego złotego włącznie, Odznaki TRInO oraz 

Odznaki Lampion, a także zakupu książeczek OInO 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:  

 obuwie, odzież ochronna (szczególnie od moskitów/kosmitów i innych opadów)  

 kompas lub busola, zegarek lub budzik  

 przybory do pisania i kreślenia  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 impreza odbędzie się przy udziale pogody  

 za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy organizator nie 

bierze odpowiedzialności  

 ubezpieczenie ekip we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni od 

NNW) 

 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania KARTY TURYSTY, przepisów przeciwpożarowych, 

zasad Czystej Rywalizacji oraz zaleceń Organizatora, do którego jak zwykle należy ostateczna 

interpretacja niniejszego regulaminu. 

 
IMPREZA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ W PRZYPADKU ZAKAZU WSTĘPU DO LASU! :) 
 

Do zobaczenia na imprezie! 
ORGANIZATORZY ;) 

 

http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/406
mailto:rkamellon@gmail.com


Schemat dotarcia do bazy: 

 

 

 

 

  

ZTM: Piasta 02 

700, 710 

ZTM: Od Lasu 01 

742 

BAZA 

Rondo Jana Pawła II 

KONSTANCIN-JEZIORNA 


