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Legenda

inny obiekt, np. tablica
stacja trafo

200 m

PK E: z ilu części składają się okna na parterze?

PK D: ile jest gwiazdek w tympanonie ganku?**

PK F: wpisz pierwsze dwa znaki po LGJ (szafka);

PK B: ile jest orłów w witrażach na ścianie?

PK C: wpisz trzy wielkie litery ze słupka-zdroju*

PK H: która godzina na zegarze? (na szczycie);

PK G: jakie jest tutaj zwierzę „pociągowe”?

PK I: ile w sumie mieli lat?

LOP: ile jest tabliczek „Przejście do ul. 

Szwajcarskiej”?

PK M: podaj numer słupa WN;

PK L: który miesiąc jest wymieniony na tablicy?

PK J: wpisz pierwsze dwa znaki po PLK (ze słupa);

PK K: co to za urządzenie (pomiędzy lampami)?

- za lokomotywą: ile jest „jak”ów przed gorąco!?

PK A: mural w przejściu na peron -

            Opisy - pytania:

PK N: wpisz kod z lampionu;

Imię i Nazwisko/Klub
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Objaśnienia:

Na trasie dojścia do bazy WiMnO 2022 

zaznaczono PK, które należy potwierdzić 

zgodnie z poniższym opisem.

Mapa jest obrócona, ale dodane znaki 

topograficzne pozostały w pionie.

L: 2,1 km

T: 15 V 2022 r.,
godz. 23:59

PK: 13 (z 14)

+LOP

tel. 605 962 218

Dariusz Walczyna

Zadanie:

Jakie są kolory szlaków

na trasie przejścia?

Od Tadeusza
do Bolesława

Kolejność:
dowolna

Wejściówka

250 m

Imię i Nazwisko/Klub
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Na trasie dojścia od bazy WiMnO 2022 do PKP Legionowo zaznaczono 

PK, które należy potwierdzić zgodnie z poniższym opisem.

L: 2,5 km

T: 15 V 2022 r.,
godz. 23:59

PK: 10 (z 11)

tel. 605 962 218

Dariusz Walczyna

PK P: wpisz kod z lampionu;

 Opisy - pytania:

PK Q: który jubileusz?

PK U: ile tui rośnie za figurką?

PK S: jaki miał pseudonim?

PK T: ile metrów do parafii?

PK W: ile różowych za żółtą?

PK Z: jaki znak widnieje na słupie 

(mural) pomiędzy powstańcem

a drzewem?

PK V: pamięci 1 ... (wpisz skrót);

PK X: ile jest liter w rogu pod kamerą?

PK Y: podaj jedną z wartości f(x)=...?

PK R: jaki numer na słupku za płotem?

Od kapitana
do generała

Kolejność dowolna

Rozwiązania można

oddać w bazie

lub przesłać.

Wyjściówka

N
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