
 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE:  18 grudnia 2021 r. (sobota), Warszawa-Koło 

ORGANIZATOR:   

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:  http://stowarzysze.om.pttk.pl 

Kierownik: Anna Kadłubowska (PInO nr leg. 718) 

 

CELE IMPREZY: spotkanie przedświąteczne miłośników orientacji, łamanie się  opłatkiem, spacer na świeżym 

powietrzu 

 

FORMA, ETAPY, TRASY:  

• TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) – 1 etap  dzienny – start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na OInO. 

• TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU)  – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. na OInO. 

• TRASA DLA POCZATKUJĄCYCH (TP) – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-5 os., 2 pkt. na OInO. 

MAPY: czarno-białe lub kolorowe, lekko przekształcone, w kategorii TP pełna mapa. 

WSPÓLNY OPŁATEK: nie planujemy - bo pandemia 

START: czynny od godz. 10:30 – 11:30  
LOKALIZACJA BAZY: wiata przy ścieżce będącej przedłużeniem ulicy Długomiła od północy (współrzędne startu: 
52.25068, 20.95294) 
TEREN: miejsko-parkowy-leśny 

DOJAZD:  autobusami 186 i 414 do przystanku PKP Koło, potem ok. 600 m pieszo wzdłuż ul. Obozowej i Długomiła, 

a potem kawałek leśną ścieżką 

WPISOWE: na starcie 5 zł (najlepiej od razu równą kwotę)  

ŚWIADCZENIA:  

opłatek przed startem, mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka,  potwierdzenie punktów na OInO (możliwość 

zakupu na imprezie książeczki OInO), drobne słodkości na mecie (skromnie) 

 

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ lub osobiście 

u organizatora na adres mailowy a.kadlubowska@gmail.com do 17.12.2021 r. (piątek) do godz. 14:00 albo na starcie 

(zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje wzrost wpisowego o 1 zł). 

INFORMACJE: na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl lub pod adresem mailowym 

a.kadlubowska@gmail.com 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, 

kompas, przybory do kreślenia i pisania.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 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 imprezie planuje się wprowadzić 

odstępstwa od Regulaminów Turystycznych MnO. 
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