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Regulamin letnich
2x2
Cele imprezy:
- lekcja historii regionu w terenie;
- dobra zabawa na świeżym powietrzu;
- popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO) jako
formy aktywnego wypoczynku;
- nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się
mapą w terenie;
- poznawanie miejsc pamięci związanych z II wojna światową;
- spotkanie sympatyków InO i ich integracja;
- umożliwienie zdobywania Odznaki InO;.
Kierownik imprezy –mgr Andrzej Lada
Sędzia główny – mgr Andrzej Kusiak
Budowniczowie tras: Michał Grześkiewicz, Mateusz Bielecki, Andrzej Kusiak.
Organizator: Szkolne Kółko Geograficzno-Krajoznawcze w Gimnazjum
w Nowej Sarzynie www.skgk.yoyo.pl
Patronat: Instytut Pamięci Narodowej oddział Rzeszów (?)

im.
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Pawła

II

Warunki uczestnictwa:
- wpisowe 5 zł.,
- własny kompas, przybory do kreślenia,
- start indywidualnie lub w zespołach 2 - 3 osobowych w kategoriach TM (gimnazja), TJ (szkoły średnie)
- zespoły jednoosobowe w kategoriach TS.
Rywalizacja w dwóch etapach
Udział w imprezie jest równoznaczny z wpłatą wpisowego. Początek imprezy - godzina 14.00, zakończenie
– godzina 19.00. Dojazd i przyjazd na miejsce imprezy we własnym zakresie. Impreza odbędzie sie
niezależnie od warunków atmosferycznych! Teren zawodów leśny. Trasy o różnej długości od 3 km
do 5 km. Plecaki można będzie zostawić w bazie imprezy. Początek i zakończenie imprezy na parkingu pod
kościołem w Woli Zarczyckiej, obok pomnika pacyfikacji wsi. Osoby nieletnie - kat. TM, TJ – muszą
posiadać zgodę rodziców na start w imprezie! Wpisowe wpłacamy na miejscu. Podsumowanie imprezy
odbędzie się w pierwszym tygodniu września podczas lekcji z IPN-em.

ŚWIADCZENIA:
- upominki i dyplomy dla najlepszych
- pamiątkowa naklejka oraz komplet map dla każdego uczestnika
- potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
- kiełbaska na grilla + woda mineralna na miejscu zawodów
- protokół z zawodów dla zespołów (wersja pdf)

Jak do nas dojechać:
http://mapa.targeo.pl/Mapa_Polski,22,22.27064,50.28216?l=2a8c8d411ab38413

Zgłoszenia do imprezy tylko droga mailową na adres e-mail:
skgk@o2.pl do 28 sierpnia.
ZAPRASZAMY!

