Regulamin

VIII Mikołajkowych
Marszy na Orientację
TERMIN I MIEJSCE: 4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Leżajsk – Las Klasztorny
ORGANIZATOR: Klub Turystyczny ”Przygoda”
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
Kierownik – Jacek Bystrzyński OInO 13/2016
Sędzia Główny - Andrzej Kusiak PInO 672
KATEGORIE: TD – dzieci; TM – młodzieżowa; TJ – juniorzy; TS - seniorzy
Start w zespołach 2 – 3 osobowych w kategoriach: TD i TM; w kategoriach TJ i TS - 1–2 osoby.
(2x2 pkt do odznaki Imprez na Orientację)
TEREN: Teren leśny. Trasy o długości 2,5-4 km.
START I META: Parking leśny przy drodze nr 77 (Nowa Sarzyna – Leżajsk) współrzędne
GPS N50 17.233 E22 23.085.
Rozpoczęcie - godz.: 12:30; zamknięcie bazy – ok. godz.: 17:30
Dojazd na miejsce imprezy we własnym zakresie.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
ZGŁOSZENIA: na adres mailowy ktprzygoda@o2.pl lub osobiście u organizatora w szkole do
czwartku 1 grudnia 2016r. Zgłoszenie po terminie nie będą przyjmowane. Zgłoszenie powinno
zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia (do określenia odpowiedniej kategorii do klasyfikacji),
miejscowość, organizację.
WPISOWE: 8 zł (członkowie PTTK 5 zł), wpłacamy na miejscu lub wcześniej w szkole
u Pana Jacka Bystrzyńskiego. Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych!
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas,
przybory do pisania i kreślenia, strugaczka, latarka, telefon (przynajmniej jeden na zespół).
Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę rodziców na start w imprezie!
ŚWIADCZENIA:
 pamiątkowe butony z logo zawodów;
 dyplomy dla najlepszych za miejsca 1-3;
 ognisko, kiełbaska, gorąca herbata.
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 obowiązuje punktacja KlnO ZG PTTK. Marsz nie ma
charakteru komercyjnego, jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Fair Play oraz zasad Karty Turysty.
Pamiętamy, aby w lesie zachować czystość. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatora.

