Trasy na orientację dla NIEZAAWANSOWANYCH i POCZĄTKUJĄCYCH
Solec Kujawski, 22 czerwca 2019 r.
(podczas XXVIII Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację )
1.

Termin i miejsce imprezy:
22 czerwca 2019 r. (sobota)
Polana przy Leśniczówce w Rudach k. Solca Kujawskiego
( 53.059248 ; 18.173918 )

2.

Organizatorzy:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” OM PTTK w Toruniu

3.

Współorganizatorzy:
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Miasta Solec Kujawski
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację

4.

Trasy, kategorie i mapy:
TT - trasy dla niezaawansowanych: 3 etapy dzienne , 3 x 3 pkt. na Odznakę InO, start w zespołach dowolnych niezależnie
od wieku lub w zespołach młodzieżowych ( 1 – 3 osobowych) w kategorii wiekowej TM (roczniki 2003-2005), etapy o długości
ok. 4 - 5 km, mapa kolorowa 1:10000 (prawie pełna).
TP – trasa dla początkujących start w zespołach dowolnych niezależnie od wieku, jeden etap dzienny o długości 3 km.
Mapa: kolorowa , w skali 1:10000

5.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość / klub, trasa lub kategoria wiekowa (dla TM )
należy przesłać na adres: klubinoskarmat@gmail.com w terminie:
Trasy
TT - członkowie PTTK *
TT - pozostali *
TP **

do 5.06.2019

do 12.06.2019

15,-

20,-

20,-

25,nieodpłatnie

* Uczestnicy z Nadleśnictwa Solec Kujawski są zwolnieni z opłat
** Uczestnicy TP startują nieodpłatnie i korzystają ze świadczeń pod warunkiem zgłoszenia w terminie
6.

Ramowy program:
Sobota (22 czerwca )
9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników trasy TP, TT
10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
10.30 start E1, E2 TT
10.30 wymarsz na ścieżkę dydaktyczną „Ku źródliskom” z leśnikiem (opcja dostępna dla TP)
12.00 – start na E1 TP
14.00 – 16.00 – Posiłek TP, TT w bazie
16.00 - start E3 TT (z bazy)
20.30 – ognisko i kiełbaski z rusztu
21.00 – podsumowanie kategorii TT i TP

7.

Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych
zespołów w kat. TP, TT, TM, posiłek w bazie imprezy, słodka przekąska pomiędzy etapami (TT/TM),ognisko i kiełbaski w sobotę .

8.

Dojazd do bazy zawodów, parking:
Własnym środkiem transportu do bazy zawodów w Rudach
( zjazd z drogi krajowej nr 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz w kierunku południowym – oznakowany ).

9. Uwagi końcowe:
- punktacja zgodnie z regulaminem Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
- za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie startują na własną odpowiedzialność,
(Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprezy są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (patrz www.pttk.pl).
- osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów
a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków,
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
kontakt: klubinoskarmat@gmail.com

