Komisja Imprez na Orientację przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK
serdecznie zapraszają na:

KURS
Organizatora Imprez na Orientację

i
Animatora Imprez na Orientację
3 marca - 1 kwietnia 2014
Czy uczestnictwo w imprezach na orientację jest trudne?
Nie – wystarczy spróbować, by się przekonać. Trudne jest jedynie
samo wygrywanie :) ale najważniejsze to uczestnictwo i dobra
zabawa.
A wiesz ile pracy zajmuje przygotowanie takiej imprezy?
W ogóle jak do tego podejść?
Albo... jak wytłumaczyć swoim dzieciom o co chodzi w InO?
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na naszym Kursie Organizatora
i Animatora Imprez na Orientację. Pokażemy jakie góry należy pokonać i jak je
pokonać aby stworzyć dobrą trasę na orientację czy zorganizować całą imprezę.
Przypomnimy zatartą nieraz wiedzę o czytaniu mapy i posługiwaniu się kompasem.
Wytłumaczymy zawiłe regulaminy i zasady rządzące tą dyscypliną. Zaprezentujemy
programy komputerowe do obróbki map... i wiele, wiele innych tematów!

Dla kogo jest ten kurs?





Dla sympatyków imprez na orientację, pragnących budować własne trasy
Dla sympatyków imprez na orientację, pragnących mieć lepsze wyniki
Dla nauczycieli, wychowawców i osób prowadzących grupy dzieci i młodzieży
Dla kadry PTTK pragnącej rozszerzyć swoje uprawnienia

1. Organizator Imprez na Orientację powinien:
 być członkiem PTTK*
 mieć ukończone 15 lat
 posiadać małą brązową odznakę imprez na orientację*
 posiadać ukończone szkolenie ogólne wg "System kształcenia w PTTK"
lub posiadać inne uprawnienia kadry programowej PTTK*
 zdać z wynikiem pozytywnym egzamin.
2. Animator Imprez na Orientację powinien:
 mieć ukończone 15 lat
 posiadać popularną odznakę InO*.
* - wyżej wymienione warunki można uzupełnić w trakcie lub po zakończeniu kursu.
Uczestnikiem kursu można być bez względu na spełnienie warunków.

Pierwszy wykład i zapisy: 4 marca 2014 r., godz. 17:00 budynek Wydziału
Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 – parter – sala nr 12.
Po spotkaniu organizacyjnym i wprowadzeniu odbędzie się szkoleniowa trasa
na orientację.
Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek marca w godzinach 17:00-20:00.
Na początku kwietnia kurs zakończy się egzaminem i wręczeniem uprawnień
dla Organizatorów InO oraz certyfikatów dla Animatorów InO.
Wpisowe na kurs wynosi: 20 zł.
W ramach świadczeń zapewniamy:
 materiały dydaktyczno-szkoleniowe i pomocnicze (m.in. nowe wydanie
"Regulaminów Turystycznych InO" i książeczkę Odznaki InO),
 12 godzin wykładów teoretycznych,
 ćwiczenia praktyczne w czasie wtorkowych spotkań
 ćwiczenia praktyczne w czasie zawodów (uczestnictwo oraz udział
w organizacji marcowych imprez)
 legitymację i odznakę Organizatora InO (dla spełniających wszystkie warunki),
 certyfikat Animatora InO.
Dodatkowych informacji udziela:

Więcej informacji: mkino.pttk.pl

Dariusz Walczyna, tel. 605 962 218, e-mail: mkino(at)o2.pl

