
 

III SOSNOWE KLIMATY 

Impreza w ramach  LIII Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i 

Mazowsza w MnO 2020 

19.07.2020 CELESTYNÓW 

REGULAMIN 

 
TERMIN 19 lipca 2020 
 
ORGANIZATOR Stowarzyszony Celestynów (Andrzej Kaim i Izabella Kaim), Klub InO 
STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie we 
współpracy z HKT Błękitni Warszawa Wawer (Małgorzata i Paweł Cichawa). 
 
MIEJSCE Celestynów 
 
BAZA Parking naprzeciwko Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 57 w 
Celestynowie. 
Koordynaty GPS:  52.056796, 21.411026 
Link do mapy TARGEO 
 
FORMA i KATEGORIE 
TZ - marsze na orientację dla zaawansowanych (1-2 osoby), 2 etapy 
TU - marsze na orientację dla średniozaawansowanych (1-3 osoby), 2 etapy 
TP - marsze na orientację dla początkujących (1-6 osób), 2 etapy 
A, B, C - biegi na orientację 
Dojściówka i zejściówka 
 
TEREN Leśny i podleśny, o zmiennej przebieżności, miejscami podmokły. 
 
MAPY KOLOROWE 
Marsze: TZ: mapa nietypowa, mocno przekształcona 

https://mapa.targeo.pl/,17,21.4116382,52.0571155?l=a3876fa7fcea223a


TU: mapa nietypowa, przekształcona. 
TP: mapa prawie pełna (niewiele udziwnień) 
TK: mapa pełna, możliwość pokonania z wózkiem. 
Biegi: trasy klasyczne A (11.6 km), B (6 km), C (3 km) 
mapa NOWA -  Celestynów Biała Góra (2020-001-2659-MAZ), pełna (aktualność marzec 
2020), skala 1: 10 000;  
autor: Andrzej Kaim 
 
WYPOSAŻENIE Kompas i przybory do kreślenia na trasach marszowych TU i TZ. 
 
ZGŁOSZENIA Do 12.00 14.07.2020 poprzez: 
https://wwww.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/825 

lub bezpośrednio do organizatora: 
Andrzej Kaim/ kaim@twarda.pan.pl /tel: 518 642 920 
 
WPISOWE 10 zł, młodzież szkolna 5zł 
 
ŚWIADCZENIA Mapa, naklejka, słodkie wypieki, napoje. 
 
SEKRETARIAT Otwieramy 10.00, pierwszy start 10.30 
Zamykamy (ostatnia meta) 17.00 
 
DOJAZD PKP do Celestynowa (z Otwocka kursuje zastępcza komunikacja autobusowa) i 
pieszo (ok. 1500 m, od stacji PKP ul. Kolejową na SE a następnie Wojska Polskiego, chodnik 
na całej długości dojścia), samochód (duży parking przy bezpośrednio w okolicy startu-mety), 
rower (ścieżka rowerowa z Otwocka). 
 
NAGRODY dyplomy dla zwycięzców. 
 
COVID-19 W trakcie organizacji i przeprowadzania imprezy przestrzegane będą aktualne 
zasady epidemiczno-sanitarne. 
 
DANE OSOBOWE I WIZERUNEK Podczas imprezy będą robione zdjęcia, udział w imprezie jest 
potwierdzeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatora. Dane osobowe podane przy 
zgłoszeniu będą przetwarzane przez organizatora w celu realizacji imprezy, w szczególności 
wyniki imienne zostaną opublikowane na stronie klubu (http://stowarzysze.om.pttk.pl). 
 
WOT4UNWANTED Tematyka części tras będzie związana z przeciwdziałaniem bezdomności 
zwierząt domowych w ramach projektu WOT4unwanted. Więcej na: 
https://www.facebook.com/wot4unwanted/ 
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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. Impreza odbędzie się niezależnie od 
warunków pogodowych. Osoby niepełnoletnie biorą w imprezie udział za zgodą rodziców.  

https://wwww.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/825

