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

XIX Wakacyjne Serce z Lampionem
ORGANIZATORZY:

Klub InO STOWARZYSZE i GAT WAL-KA
Kierownik imprezy: Dariusz Walczyna

MIEJSCE IMPREZY:

Lasy podwarszawskie

TERMIN:

sobota, 24 lipca 2021 r.

BAZA IMPREZY:

Otwarta Strefa Rekreacji – Komorów, ul. Główna / Nad Zalewem / Dzika

DOJAZD:
komunikacją publiczną: WKD do stacji Komorów – odjazdy z W-wa Śródmieście WKD: 7:53, 8:13,
8:33, 8:53, 9:13, 9:33 – czas przejazdu ok. 43 min.
własne inne środki transportu (rower, kajak – rzeka Utrata) lub mieszane.
FORMA I KATEGORIE:
∆ TP (trasa dla początkujących i dzieci) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-5 osobowe;
2x2 pkt. do OInO;
∆ TU (trasa dla średniozaawansowanych) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-3 osobowe;
2x2 pkt. do OInO; trasa zaliczana do LIV Konkursu TMWiM na trasie TU;
∆ TZ (trasa dla zaawansowanych) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-2 osobowe;
2x2 pkt. do OInO; trasa zaliczana do LIV Konkursu TMWiM na trasie TZ;
∆ TJ – wyłoniona z trasy TU wg kryterium wiekowego wszystkich członków zespołu.

TEREN I MAPY:
Teren leśny o urozmaiconej przebieżności z domieszkami zurbanizowanymi :)
Mapy: różno- lub dwukolorowe, przekształcone mniej lub bardziej w zależności od kategorii.
START: na wszystkich trasach od godz. 10:00. Zamknięcie startu o godz. 10:45!
WPISOWE I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawierające wymagane dane będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego
na stronie: https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/974 do 23.07.2021 r. (piątek) do 8:00.
Wpisowe: płatne na starcie (gotówką lub Blikiem): 8 zł/osobę dla członków PTTK lub 10 zł/osobę dla
pozostałych – na wszystkich trasach.
Zgłoszenia po terminie lub na starcie wzrastają o 2 zł i nie gwarantują pełnych świadczeń.
Dodatkowe informacje pod telefonem: 605 962 218 (D. Walczyna), e-mail: dwalczyna[mapka]gmail.com
PUNKTACJA: Na imprezie obowiązują zasady punktacji KInO ZG PTTK.
ŚWIADCZENIA:
•

materiały startowe dla zespołu + kalorie & H2O:)

•

okolicznościowa naklejka

•

możliwość weryfikacji wszystkich stopni Odznaki InO, Odznaki TRInO, Odznaki Lampion i 60-lecia
OM, 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 ew. 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! :)
Mapa dojazdowa

Do zobaczenia na imprezie!
ORGANIZATOR ;)

