REGULAMIN
„Mateczniki” 2013
ORGANIZATOR
Krzysztof Sondej – Organizator InO PTTK nr leg. 14/2012

TERMIN i MIEJSCE
- 2 Marzec 2013r.

- lasy nieopodal Czarnej Sędziszowskiej

CEL
- upowszechnianie turystycznych Imprez na Orientację (InO),
- czynny wypoczynek uczestników,
- ćwiczenie orientacji w terenie
- integracja młodzieży

KATEGORIE
- TD- szkoła podstawowa
- TM- gimnazjum
- TZ- szkoły ponadgimnazjalne i starsi

W zespołach 2 osobowych

PROGRAM
- 11:00 przyjmowanie uczestników
- 12:00 start do pierwszego etapu i start lotny do II etapu
- 19:00 zakończenie imprezy
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 24.02.13r. na adres e-mail:
krzysztofsondej205@wp.pl
*wszystkie pytania proszę kierować na e-mail lub na nr. tel. 534562254 (telefon po 16:00)

WPISOWE i WARUNKI UCZESTNICTWA
- 6 PLN
- Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców
lub prawnych opiekunów na start w „MATECZNIKACH” musi się w nim znajdować oświadczenie, że
zaznajomili się oni i akceptują postanowienia zawarte w regulaminie imprezy. Osoby niepełnoletnie bez
w/w zezwolenia zostaną pozbawione prawa startu w Imprezie.
ŚWIADCZENIA
- kiełbaska lub drożdżówka (to się jeszcze okaże)
- komplet map, potwierdzenie punktów do OInO (2X2 pkt)
-karty startowe dla każdego zespołu
- dyplomy i drobne nagrody dla trzech pierwszych miejsc
CO WARTO BYŁOBY MIEĆ ZE SOBĄ :)
- ubiór nie krępujący ruchów, nadający się do poruszania po lesie w śniegu ( o ile takowy jeszcze będzie)
- suchy prowiant na trasę
- kompas, kątomierz, linijkę, ołówek, latarkę (może robić się ciemno) ,
- koszulki lub folię na mapy i kartę startową,
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
- każda drużyna powinna mieć apteczkę
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
- uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz karty turysty zostaną zdyskwalifikowane.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
KIEROWNICTWO MARSZY

-Kierownik/ Sędzia Główny- Krzysztof Sondej OInO PTTK nr leg. 14/2012
-Kreślenie map i budowa tras- Krzysztof Działowski, Piotr Jarosz, Urszula Kopacz, Magdalena Fluda,
Maja Piwińska, Maciej Skórski

