
 

regulamin 
 

1. Organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy: 
MKS SKARMAT przy SM Na Skarpie w Toruniu, 
Urząd Miasta w Toruniu, 
Oddział Miejski PTTK w Toruniu, 
Fundacja INTER STAR, 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza „ w Toruniu, 
 Komitet organizacyjny: 
Kierownik imprezy:  Marzena Polaszewska 
Sędzia główny: Wojciech Kluska 
Budowniczy  tras: Tomasz Hajdas 
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas 

2. Termin i baza imprezy: 4 czerwca 2016 r. (sobota),  
Plac Zabaw „Piernikowe Miasteczko” przy ulicy Podmurnej 62/68. 

3. Kategoria startowa i charakterystyka trasy:  
trasy piesze: 
TI -  trasa integracyjna (krótka trasa ok. 2000 m  dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych   

ruchowo w tym  także na dla osób na wózkach z osobą towarzyszącą),  
oraz otwarte trasy piesze wg  osobnego regulaminu  XIV  FESTYNU IMPREZ NA ORIENTACJĘ.   
SZ – prosta trasa dla grup z opiekunami, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie 

(bez klasyfikacji) 
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.) 
TT – nieco trudniejsza trasa, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.) 
TU – trasa dla średnio zaawansowanych, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 3 – os.) 

 
4. Program imprezy: 

10:00 – 12:00  wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy 
5. Zgłoszenia , wpisowe i sponsorzy : 
 

Należy się zgłosić elektronicznie na adres: waldemar.fijor@gmail.com   w terminie do  
30 maja  2016 r. w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów startowych. 
Wpisowe dla uczestników kat. TI  wynosi  2 zł. 
Impreza została dofinansowana ze środków Urzędu Miasta w Toruniu.  

6. Świadczenia: 
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie 
punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione. 

7. Nagrody: 
Upominki  dla wszystkich uczestników trasy TI. 

8. Uwagi ko ńcowe: 
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas, 

 
 

 

  

    

 

   
 

  

  INTEGRACYJNE ZAWODY  

NA ORIENTACJĘ 

Toruń,    4 czerwca  2016 r.   


