
57. UrodzInO 
Urodzinowa  

Impreza na Orientację 
 

REGULAMIN 
v.1.0 

  
TERMIN I MIEJSCE: 17.12.2022 (Sobota), Rembertów (Wygoda) 
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:  
https://stowarzysze.om.pttk.pl , a w szczególności jubilat i zarazem kierownik, budowniczy tras: Tomasz 
Łaski PInO 716, wsparcie moralne i nie tylko Renata Łaska PInO 717.  
 
FORMA,  ETAPY,  TRASY: 

 TRASA URODZINOWA (o trudności TU/TU+ ) dla średniozaawansowanych rozgrywana w sposób 
niekonwencjonalny ; start w zespołach 1-4 osobowych,  jeden etap nocny za 2 pkt na OInO,  
o długości umiarkowanej lub krótszej. Etap zaliczany jest do TMWiM w kategorii TU i TZ. Oddzielna 
klasyfikacja TU i TZ – według deklaracji na starcie 

 Dojściówka  z pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej do miejsca startu (ok. 500m), 
1 pkt na OInO 
 

ODSTĘPSTWA: Planowane są pewne odstępstwa od regulaminów ZG InO PTTK (szczególnie w oznaczaniu 
PK w terenie)  - dokładny opis odstępstw będzie podany na mapie.  We wcześniejszym komunikacie 
technicznym zostaną opisane ewentualne odstępstwa wymagające specjalnego przygotowania ze strony 
uczestników 
Mapa będzie fizyczna: drukowana, malowana i ogólnie przekształcona.  
 
MAPA: mniej lub bardziej kolorowa, urodzinowo urozmaicona, przyozdobiona i utrudniona. 
 
START: czynny od godziny 17:00-18:00, ostateczne zamknięcie mety godzina 20:00, choć liczymy na 
wcześniejszy powrót z tras. Start będzie zlokalizowany najprawdopodobniej „pod daszkiem”, ale bez 
ścianek. Dla chętnych dojściówka/zejściówka (1 pkt na OInO) – zostanie opublikowana wraz z komunikatem 
technicznym. Dokładna lokalizacja startu zostanie podana w komunikacie technicznym 
  
TEREN: głównie leśny, o dobrej przebieżności (miejscami) i pewnych ubytkach w podłożu. 
 
DOJAZD: Pociągiem/SKM S2 (tu będzie znacznie więcej do dojścia – ponad 2 km), autobusem ZTM, 
rowerem, samochodem, biegiem lub w inny sposób 
 
WPISOWE: tradycyjnie w dobrym słowie;-) 
 
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO , protokół 
w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej Klubu. 
 
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń 
na stronie  https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1208, do 16.12.2022 do godziny 15:00 
(piątek). ZGŁOSZENIA na starcie nie będą przyjmowane! 
 

https://stowarzysze.om.pttk.pl/
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1208


INFORMACJE: pod adresem e-mail wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com, bieżące informacje w witrynie 
internetowej Klubu: http://stowarzysze.om.pttk.pl.   
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  przede wszystkim dobry humor, odpowiedni do pogody strój wieczorowy z 
obowiązującymi w tym roku dodatkami: czołówką, kompasem i przyborami do pisania/kreślenia. Wskazany 
działający telefon, co by ewentualnie nie szukać uczestników po lesie tylko ich wydzwaniać;-) 
  
RODO i te sprawy: Zgłoszenie na imprezę jest dobrowolne, oznacza akceptację regulaminu i jest 
jednocześnie zgodą na publikację wyników imiennych i relacji/zdjęć na stronie internetowej organizatora 
po imprezie.  
 
OBOSTRZENIA i OGRANICZENIA: Nie biegamy (chyba że musimy), nie uprawiamy chodu sportowego, tylko 
spacerujemy w sposób bezpieczny i zachowując dystans społeczny (nie tworzymy tramwajów!) wszystko 
zgodnie z aktualnie  zaleceniami odnośnie COVID i regulaminów InO 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich 
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem NWN członków Towarzystwa, 
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie planuje się wprowadzić odstępstwa 
od Regulaminów Turystycznych MnO (Informacje będą podane na mapie i wstępnie opisane są powyżej).     
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