
 
XXI Noworoczno-Bąbelkowa 

 InO 
 

REGULAMIN 
V 1.0 

 
 
 
Termin i miejsce:  1 stycznia 2022 (niedziela), Rembertów 
 
Organizator:   Klubu InO STOWARZYSZE   (http://stowarzysze.om.pttk.pl),  

Wytrzeszczone Niepoślipki 
 

Kierownik imprezy:   Tomasz Łaski 
    Tel.:  501133999 
    e-mail: wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com 
Sędzia główny:   Tomasz Łaski 
Budowniczy tras:  Tomasz Łaski (PInO 716), Renata Łaska (PInO 717),  

 
 
Forma, etapy, kategorie: 

 TP – 1 etap dzienny -  start w zespołach 1- 5 os., 1 pkt. na OInO 
 TZ – 1 etap dzienny -  start w zespołach 1- 2 os., 1 pkt. na OInO 

 
Teren, mapy: 
Teren miejsko-leśny o zróżnicowanej przebieżności, nikłej mikrorzeźbie i wielojęzycznych opisach. 
Mapy: 

w  kat.  TP  mapa pełna lub prawie pełna zagmatwana przez Tomasza, 
w  kat.  TZ  mapa przekształcona ze smakiem przez Renatę, 
 

Start i Dojazd: 
Start  w wiatach przy stadionie piłkarskim w Rembertowie (GPS: 52.26113747003469, 
21.154299317057077), w okolicach skrzyżowania ulic Strażackiej i Kordiana. 
Parking przy ul Strażackiej lub Kordiana 
Dojazd: 

o Pociągiem KM/SKM (linia S2) do PKP Rembertów i dalej piechotą ok. 600 m 
o Autobusem ZTM: 143 – przystanek Kordiana 01 tuż przy starcie 
o Autobusami ZTM: 115 (PKP Rembertów 06), 183 (PKP Rembertów 03), 514 (PKP Rembertów 02) i 

dalej piechotą ok 600 m 
o Transport własny, samochodem/rowerem itp. 

 
Start  czynny od godz. 15:30 do 16:30. 
 
Zgłoszenia i wpisowe 
Poprzez formularz zgłoszeń na stronie https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1223 lub u 
kierownika telefonicznie/e-mailem przyjmowane są do godziny 12:00,  31.12.2022 (sobota). 
 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1223


Wpisowe 6 zł/osobę. 
Bieżące informacje na stronie www: http://stowarzysze.om.pttk.pl/ 
Informacje dodatkowe: pod adresem e-mail wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com lub telefonicznie: 
Tomasz Łaski 501133999.  
 
Świadczenia 
Każdy uczestnik otrzymuje: mapę, okolicznościową naklejkę, potwierdzenie pkt. na OInO, bąbelki, 
poczęstunek na mecie, protokół w wersji elektronicznej dostępny na stronie organizatora. 
Zwycięzca w kategorii TZ otrzymuje Puchar Przechodni oraz zaszczyt organizacji XXII 
Noworoczno-Bąbelkowej InO 01.01.2024 r. 
 
Na imprezie możliwa będzie weryfikacja odznak: OInO (w stopniach od popularnego do małego złotego),  
TRInO,  Lampion. 
 
Inne (ważne) informacje 
Marsz nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na zasadach 
samorealizacji. 
 
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 mogą pojawić się odstępstwa od 
Regulaminów Turystycznych MnO (Informacje będą podane na mapie).     
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 

 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/
mailto:wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com

