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1. Termin i miejsce 

Turystyczny rajd na orientację (impreza) odbędzie się w dniach 1-3 lipca 2022 r. 

(piątek – niedziela) nad jeziorem Bachotek w Brodnickim Parku Krajobrazowym. 

2. Organizator 

Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. 
stowarzysze.om.pttk.pl 

3. Cele imprezy 

• popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako niekonwencjonalnej formy 

aktywnego wypoczynku; 

• poznanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych jeziora Bachotek 

i Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

• praktyczne sprawdzenie umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą 

i kompasem w ramach podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej i wydolności 

uczestników; 

• rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji; 

• wymiana doświadczeń i integracja uczestników; 

• kontynuacja festiwalu InO jak oferty turystycznych tras na orientację. 

4. Komitet organizacyjny 

Klub InO STOWARZYSZE 

Organizator: Dariusz Walczyna (Animator InO – certyfikat nr 0049/2009) 

5. Współpraca 

Ośrodek Wypoczynkowy STEPOL w Bachotku 

Nadleśnictwo Brodnica – ul. Sądowa 16, Brodnica 

Brodnicki Park Krajobrazowy – Grzmięca 10, Pokrzydowo 

6. Forma, etapy, trasy/kategorie 

• TZ (trasa dla zaawansowanych): 10 etapów (7 dziennych i 3 etapy nocne),  

zespoły 1-2 osobowe; każdy etap 3 pkt. do OInO, do klasyfikacji końcowej imprezy 

zaliczane 7 najlepszych wyników, w tym min. 2 etapy nocne;  

• TO (trasa otwarta): 10 etapów (7 dziennych i 3 etapy nocne), zespoły 1-5 osobowe;  

każdy etap 3 pkt. do OInO; do klasyfikacji końcowej imprezy zaliczane 7 najlepszych 

wyników, w tym co najmniej 1 etap nocny (etapy o średnim poziomie trudności TT);  

• TR (trasa rowerowa): 1 etap dzienny, 1x3 pkt. do OInO, 1x10 pkt. do KOT;  

• TKaj (trasa kajakowa): 1 etap dzienny, 1x3 pkt. do OInO 

• TRInO (1/C/21, 2/C/21) i inne (mini). 

Uczestnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie etapów i wybranej trasie/kategorii,  

a o liczbie etapów, w których chcą wystartować, zdecydować w czasie imprezy!  

http://stowarzysze.om.pttk.pl/
http://www.bachotek.pl/
https://brodnica.torun.lasy.gov.pl/
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/bpk
https://trino.pttk.pl/images/trasy/c/1c21.pdf
https://trino.pttk.pl/images/trasy/c/2c21.pdf


7.  Teren i mapy 

Teren leśny i/lub otwarty, o bardzo różnorodnym ukształtowaniu i zalesieniu, miejscami 

zarośnięty lub łąkowy o zróżnicowanej przebieżności, występowanie wód śródlądowych. 

Mapy: z reguły kolorowe, przekształcone, w odpowiedniej skali, w tym nietypowe.  

8. Baza imprezy 

Baza: Ośrodek Wypoczynkowy STEPOL w Bachotku – Bachotek 12, 87-312 Pokrzydowo 

Noclegi: możliwość noclegu w bazie (pokoje 3-4 osobowe z łazienkami: 120 zł/ za 2 noce 

od osoby – zapisy przez formularz, info u kierownika imprezy (DW) 

Liczba miejsc ograniczona – do wyczerpania puli (obecnie 40-50 miejsc) 

Inne noclegi (poza bazą) – do ustalenia we własnym zakresie. 

Wyżywienie: możliwość skorzystania na miejscu: 

śniadanie na zimno: 23 zł/os. – podawane do stolika lub w formie bufetu – w przypadku 

całej grupy: 27 zł./os.; obiad: 38 zł./os (dorosła). 

Możliwość kolacji grillowej w Ośrodku: zestaw I: 58 zł/os, zestaw II: 69 zł/os lub zestaw III: 

77 zł/os – szczegóły oferty u kierownika imprezy (DW). 

9. Dojazd 

Dojazd: własnym środkiem lokomocji lub komunikacją publiczną do Brodnicy 

(z Grudziądza, Działdowa, Bydgoszczy, Torunia, Chojnic, Jabłonowa). 

10. Zgłoszenia i wpisowe 

Zgłoszenia zawierające odpowiednie dane będą przyjmowane za pomocą formularza 

elektronicznego: https://forms.gle/JXsKbzMkKjQCVVBAA 

Termin zgłoszeń: 28.06.2022 r. (wtorek, godz. 23:00) 

Inne informacje: kierownik imprezy - Dariusz Walczyna, tel. 605 962 218 

e-mail: dwalczyna[mapka]gmail.com 

Wpisowe – płatne na miejscu przed imprezą (gotówką lub blikiem). 

Wpisowe (nie obejmuje noclegów i wyżywienia): 7 zł. za każdy etap kat. TZ, TO i TR dla 

członków PTTK i 9 zł. dla osób spoza PTTK. 

11. Świadczenia  

• mapa na etap dla każdego uczestnika, 

• dostęp do wody pitnej i wrzątku oraz grilla w bazie imprezy, słodkie przekąski, 

• pamiątkowa naklejka i odcisk pamiątkowej pieczątki oraz… kichy       

• potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO), 

• możliwość weryfikacji Odznaki InO wszystkich stopni, TRInO i innych (100 lat InO), 

• wyniki i protokół w formie elektronicznej. 

Posiłki – jak w pkt. 8 (lub we własnym zakresie). Dostępny grill i ew. ognisko. 

Więcej informacji o okolicznej ofercie gastronomicznej OW Bachotek – u organizatora. 

http://www.bachotek.pl/
http://brodnica.net/info-pkpo.html
https://forms.gle/JXsKbzMkKjQCVVBAA
mailto:dwalczyna@gmail.com


11. Ramowy program imprezy  
 

Piątek, 1 lipca 2022 r.  

od godz. 16:00  - praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie 

od godz. 17:00  - start na etapy dzienne TO i TZ; uruchomienie zegara (czas “0”) 

od godz. 22:00  - start na etapy nocne tras TO i TZ 

Sobota, 2 lipca 2022 r.  

od 7:30  - rozpoczęcie praca sekretariatu (dyżur sobotni) 

od 8:00  - starty etapów dziennych tras TO i TZ oraz TR 

od 10:00  - uruchomienie innych tras - start w dowolnym momencie 

22:00  - start etapów nocnych tras TO i TZ 

Niedziela, 3 lipca 2022 r.  

od 8:00  - start na etapy dzienne tras TO i TZ 

16:00  - zamknięcie startów na etapy dzienne TO, TZ i TR 

18:00  - zamknięcie mety; zakończenie imprezy. 

TR – możliwość startu w dowolnym momencie od czasu rozpoczęcia imprezy (również w nocy). 

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 29.06.2022 r. 

12. Postanowienia końcowe 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; 

na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK (ewentualne odstępstwa będą podane 

w komunikacie technicznym i/lub na mapie); osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć 

pod opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, 

kodeksu drogowego, zasad Fair Play oraz aktualnych zasad epidemiczno-sanitarnych. Każdy 

uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie osoby 

posiadające dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

W przypadku zagrożenia pożarowego lub innych zakazów impreza może mieć ograniczony 

charakter lub zostać odwołana. 

Informacje bieżące: https://stowarzysze.om.pttk.pl/10-grillowanie-kosmatych-inokow-2022/  
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