
KRAJOZNAWCZY MARSZ NA ORIENTACJĘ 
„Spacerkiem przez historię Włocławka” 

Włocławek, 17 września 2016 r. 
        Wprowadzenie 

    Proponujemy   Państwu  spacer z mapą   po miejscach we Włocławku, które nawiązują do czasów założenia  miasta oraz wielu 
historycznych wydarzeń na przestrzeni jego dziejów. Trasa marszu będzie się zaczynała przy punkcie Włocławskiej Informacji Turystycznej 
na ul. Warszawskiej 11/13 , przebiegała przez Stare Miasto  i kończyła również przy punkcie Włocławskiej Informacji Turystycznej. Będzie to 
zatem nie tylko spacer po ciekawych miejscach, ale także podróż w czasie od narodzin miasta do czasów współczesnych.  

Na trasie naszego Marszu na Orientację uczestnicy będą korzystać ze specjalnie na tę okazję przygotowanej  kolorowej  mapy trasy 
z opisem wybranych miejsc  i  obiektów.    

Naszą imprezę  polecamy  wszystkim turystom ,  w  tym  także   osobom początkującym i mniej zaawansowanym w wędrówkach z mapą 
i to niezależnie od wieku;  każdy znajdzie na tej trasie coś dla siebie. 

Długość trasy   wynosi  ok. 3 - 4 km,  nie trzeba się obawiać pobłądzenia ponieważ  trasa przebiega  wyłącznie w obrębie starówki, można 
będzie się zatem skupić na podziwianiu zabytków oraz pokonywaniu trasy z mapą w ręku.  

Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami 
kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi. 

Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do  karty startowej, który uczestnik 
wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis. 

Na  początku marszu   , w razie takiej potrzeby , będzie można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.  

 

                      Regulamin 

ORGANIZATORZY: 
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu, 
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT w Toruniu. 

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY: 
Zarząd Główny PTTK, 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Włocławska Informacja Turystyczna, 
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku, 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację.   

TERMIN I SEKRETARIAT IMPREZY: 
17 września 2016 (sobota);  Włocławska Informacja Turystyczna przy ul. Warszawskiej 11/13 

WYDAWANIE MATERIAŁÓW STARTOWYCH:  
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00  a 12.00  w punkcie Włocławskiej Informacji 
Turystycznej przy ul. Warszawskiej 11/13  ;  zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę  marszu. Na starcie w miarę 
potrzeby można będzie uzyskać dodatkowe wyjaśnienia. 

TRASY/ZESPOŁY :   

Trasa krajoznawcza , jeden etap dzienny, start indywidualny lub  w  zespołach  2 – 5 osobowych  (bez ograniczeń wiekowych ).  

PROGRAM IMPREZY: 
10.00 - 12.00     wydawanie materiałów startowych 
do 14.00           przyjmowanie kart startowych po trasie  

ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 
Zgłoszenia   (należy  podać  liczbę  uczestników )  przyjmowane będą  drogą telefoniczną do dnia 14 września (środa)  w Oddziale Miejskim 
PTTK  w Toruniu, ul. Piekary 41,  tel.: 56-62-229-21   (w godz. 8.00 – 15.00) 
Wpisowe w wysokości:  0,5 zł  ( 50 groszy) płatne w sekretariacie imprezy przed startem. 
Wpisowe ma charakter symboliczny i nie pokrywa kosztów imprezy. Impreza jest organizowana społecznie dla uczczenia 25-lecia działalności 
Klubu Imprez na Orientację SKARMAT oraz jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego . 

ŚWIADCZENIA: 
Mapa  startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki 
Turystyki Pieszej.  

PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
Pierwsze relacje z imprezy  zostaną zamieszczone na stronie internetowej :   www.skarmat.pl   najpóźniej we wtorek 20 września   
a szczegółowy protokół w czwartek 22 września 2016 r.  

UWAGI KOŃCOWE: 
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 
• uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki, 
• Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


