Turystyczny Marsz na Orientację - PRZYGODA Z MAPĄ
Włocławek, 21 maja 2022 r.
REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY:
 Zespół Szkół nr 4 we Włocławku im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 Oddział Kujawski PTTK we Włocławku,
 Klub Imprez na Orientację SKARMAT Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu
2. TERMIN I MIEJSCE (CENTRUM) IMPREZY:
21 maja 2022 (sobota); Zespół Szkół nr 4 we Włocławku ul. Kaliska 108
3. FORMA :
1 etap dzienny
4. MAPY: Czarno-białe.
5. TRASY:
TP – trasa dla początkujących lub ur. w roku 2009 i młodszych (zespoły 2-3 osobowe).
TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2006 - 2008 i starszych
( zespoły 1 - 2 - 3 osobowe).
TU – trasa dla średniozaawansowanych lub ur. r. w roku 2005 i starszych
( zespoły 1 - 2 - 3 osobowe).
Długość trasy ok. 2,5 – 3,5 km zależnie od kategorii , trasy łatwe – dobre na początek
przygody z imprezami na orientację .
6. PROGRAM IMPREZY:
 9.00 - 10.00 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
 10.00 – otwarcie i odprawa techniczna
 10.30 – start
 ok. 14.00 - podsumowanie imprezy z ogłoszeniem 3 najlepszych wyników z każdej trasy.
Protokół końcowy z wynikami wszystkich zespołów zostanie opublikowany na stronie:
www.skarmat.pl
7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
 Zgłoszenia ( imię i nazwisko/ organizacja / liczba osób / kategoria) do dnia 17.05.2022 r.
pod adresem: klubinoskarmat@gmail.com lub
w Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku tel. 54 233-56-22
(Uczniowie ZS4 we Włocławku - zgłoszenia do Pani Jowity Kłosińskiej opiekunki SKKT
PTTK),
 Wpisowe w wysokości: 5 zł od osoby (płatne przed startem w sekretariacie imprezy).
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie
na pokrycie kosztów jej organizacji.
8. ŚWIADCZENIA:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie
punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kategoriach
TP, TT, TU.
9. UWAGI KOŃCOWE:
 impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 klasyfikacja zgodnie z Zasadami Punktacji Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK,
 uczestnicy zgłaszający się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, klubów,
wyrażają zgodę na
publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach
zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Z turystycznym pozdrowieniem
Organizatorzy

