Grupa

Aktywnej

Turystyki

zaprasza na

IX Wakacyjne Serce z Lampionem
ORGANIZATOR: Grupa Aktywnej Turystyki WAL-KA
MIEJSCE IMPREZY: Warszawa - Pole Mokotowskie
TERMIN: niedziela, 17 lipca 2011 r.
BAZA IMPREZY: Parking od ul. Batorego
DOJAZD:
•
•

własnym środkiem lokomocji: pieszo, na rowerze, pojazdem mechanicznym (można
zaparkować)
komunikacją miejską do przystanków: Biblioteka Narodowa lub Metro Pole
Mokotowskie i przejście w kier. zacodnim ok. 500 m.

Baza na mapie Targeo:
http://mapa.targeo.pl/,18,20.99840,52.20941?l=51a5290448f49faa.
START:
Kat. TS/TJ - od godz. 9:30; TP i TF - od godz. 10:00.
UWAGA! Zamknięcie startu o godz. 10:40!
TEREN I MAPY:
Teren parkowy i miejski, o dobrej przebieżności, miejscami wilgotność może osiągnąć
90% :)
Pogoda będzie zapewniona :)
Mapy: w 24-bitowej skali RGB proste i przekształcone wg wizji budowniczego
FORMA I KATEGORIE:
•
•
•

TS/TJ - - trasa piesza dla średnio- i zaawansowanych (zespoły 1-2 osobowe), 1 etap
dzienny; 2 pkt. na OInO
TP - trasa piesza - dla początkujących mniej lub bardziej (zespoły 2-3 osobowe), 1
etap dzienny
TF - trasa familijna - dla rodzin, szczególnie z dziećmi (zespoły wieloosobowe), 1
etap dzienny

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe i zgłoszenia na Starcie (dodatkowe informacje: Darek Walczyna, tel. 605

962 218, oraz e-mail: waldar(at)op.pl
Kat. TS/TJ/TR/TP: 3 zł. od osoby
PUNKTACJA: na imprezie obowiązują zasady punktacji KInO ZG PTTK włącznie z ostatnimi
zmianami.
ŚWIADCZENIA:
•
•
•

materiały startowe dla zespołu
okolicznościowa naklejka i odcisk pieczątki
przewidywane dyplomy dla najlepszych

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:
•
•
•

kompas lub busola, zegarki, budziki
przybory do pisania i kreślenia przydatne (np. do wypełnienia kart zgłoszeń oraz
rozwiązywania licznych zadań na mapach)
rower/drezyna na trasie rowerowej/szynowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•
•
•

impreza odbędzie się przy udziale pogody
za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy
organizator nie bierze odpowiedzialności
ubezpieczenie ekip wg regulaminów/zasad ZG PTTK oraz we własnym zakresie
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania KARTY TURYSTY, przepisów
przeciwpożarowych, zasad Czystej Rywalizacji oraz zaleceń Organizatora, do
którego jak zwykle należy ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu:)

IMPREZA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ lub nastąpi zmiana tras W PRZYPADKU
ZAKAZU WSTĘPU DO PARKU! :)
Do zobaczyska na imprezie! ORGANIZATOR i ... ;)

