
 

DŁUGODYSTANSOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ 

 

DInO – SKARMAT ’2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aktualności        
(6.07.2022 r.) 

Nocleg: 
Odznaka  
Noclegi w bazie:  w wydzielonej strefie namiotowej, będzie możliwość przenocowania w warunkach 
turystycznych (własny namiot) z piątku na sobotę a także po imprezie z soboty na niedzielę (bez 
dodatkowych kosztów). Chęć skorzystania z takiego noclegu  należy zgłosić pod adresem: 
klubinoskarmat@gmail.com   podając jednocześnie przybliżona godzinę przyjazdu. W piątek wieczorem 
w bazie będzie już dyżurował kwatermistrz. Więcej szczegółów o warunkach w bazie znajdziecie 
w informacji: Centrum Imprezy – praktyczne wskazówki. 
 
Odznaka 100-lecia InO w Polsce: została już wykonana i będzie do nabycia na miejscu w cenie 7 zł po 
spełnieniu warunków koniecznych do jej zdobycia. Prosimy o przygotowanie książeczek i uzupełnienie 
wpisów przed weryfikacją. Na miejscu będzie obecny Referat Weryfikacyjny. Książeczki do weryfikacji 
Odznaki należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyruszeniem na trasę. (Po powrocie z trasy książeczki 
będą już do odbioru). 
 
Podsumowanie PP / PPM (za sezon 2020-2021):  przed godziną „0”  każdej z tras będziemy 
podsumowywać Puchar Polski  w przypisanej dla danej trasy kategorii wiekowej. Szczegółowy harmonogram 
podsumowań znajdzie się w komunikacie technicznym. Będziemy mieli puchary  dla zwycięzców oraz 
dyplomy (za miejsca 1 -10). 
 
Mapa trasy krajoznawczej:  będzie ją można pobrać  w piątek 15 lipca w godz. 10.00 – 18.00 w Sklepie 
z Pamiątkami Turystycznymi „EMPORIUM” przy ul. Piekary 28 w Toruniu. W tym samy miejscu będzie można 
również zostawić kartę startową po przebytej trasie w dniach 15 – 17 lipca w godz. 10.00 – 18.00. 
W EMPORIUM będzie można również pozostawić zbędny bagaż na czas pokonywania trasy. 
 
Dojazd transportem organizatora: 
Osoby, które zgłosiły chęć skorzystania z transportu organizatora prosimy o wysłanie na adres: 
klubinoskarmat@gmail.com  informacji o planowanej godzinie (życzeniowej póki co) transportu z Pętli MZK 
27 na Wrzosach w Toruniu. Rozkład dojazdów zostanie (po zoptymalizowaniu Waszych życzeń) podany 
w komunikacie technicznym. 
 
Komunikat techniczny:  zostanie opublikowany na stronie imprezy w dniu 11 lipca.  
 
 

  
    

  

   
 

 


