Zimowe Marsze na Orientację
WalentInO 2016
REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE: 13 lutego 2016 roku (sobota),
Werynia -stadion

ORGANIZATOR:

Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”,
kierownik: Dorota Haptaś (PInO 670)

www.salamandra.turystyka.pl

PARTNERZY:
Nadleśnictwo Kolbuszowa, Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
Trasa dla początkujących (TP) – kat. TD (do 13 lat), kat. TP (powyżej 13 lat)
2 etapy (1 dzienny i 1 nocny) – zespoły 2-3 os., 2x2 pkt. do odznaki OInO
Trasa dla niezaawansowanych (TT) – kat. TM (14-16 lat), kat TT (powyżej 16 lat)
2 etapy (1 dzienny i 1 nocny) – zespoły 1-3 os., 2x2 pkt. do odznaki OInO
Trasa dla średniozaawansowanych (TU) – kat. TJ (17-20 lat), kat. TS (21 lat i wyżej),
2 etapy (1 dzienny i 1 nocny) – zespoły 1-3 os., 2x2 pkt. do odznaki OInO

MAPY:
TP- mapy lekko przekształcone (co najmniej 90% PK w planie mapy)
TT- mapy „trochę” przekształcone (co najmniej 75% PK w planie mapy)
TU- mapa nietypowa (co najmniej 50% PK w planie mapy)

TEREN: Teren leśny. Trasy o długości 2-4 km.
START I META: Parking przy stadionie „Werynianki” (przy drodze wojewódzkiej 875),
Współrzędne GPS startu/mety: 50°15'14"N, 21°48'22"E
Rozpoczęcie – godz.: 13:30, zamknięcie bazy – godz.: 19:30

DOJAZD: Dojazd własny – trasa Kolbuszowa- Sokołów Młp. (droga 875)
WPISOWE: płatne na starcie, 7 zł (członkowie PTTK oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej - 5 zł)
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. do OInO (możliwość zakupu na
imprezie książeczki OInO), woda, herbata i poczęstunek na mecie pierwszego etapu.

ZGŁOSZENIA: na adres mailowy salamandra.kolbuszowa@gmail.com lub osobiście w bibliotece Zespołu Szkół nr 2 w
Kolbuszowej do czwartku 11 lutego do godz.11:00. Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń
i powoduje podwyższenie wpisowego do 10 zł. Zgłoszenie powinno zawierać: trasę, nazwisko, imię, rok urodzenia
(do określenia odpowiedniej kategorii do klasyfikacji), miejscowość, organizację zgłaszającą.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:
ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, przybory do pisania i kreślenia, strugaczka, latarka, telefon
(przynajmniej jeden na zespół), zgoda rodziców na udział w imprezie (obowiązkowo dla uczestników niepełnoletnich)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK. Marsz nie ma charakteru
komercyjnego, jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji. Osoby zgłoszone, ale nieobecne na
imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Fair Play
oraz zasad Karty Turysty. Pamiętamy, aby w lesie zachować czystość. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatora.

