Regulamin Komunikacyjnej Gry Miejskiej
„TRAMWAJ WARSZAWSKI”
22.09.2012, Dni Transportu Publicznego, Warszawa

Regulamin
1. Wstęp
1.1. Komunikacyjną grę miejską (dalej: imprezę) organizuje Klub Imprez na Orientację
„Stowarzysze”, koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
1.2. Udział w imprezie jest bezpłatny. Ponieważ impreza się odbywa w Europejskim Dniu
Bez Samochodu, przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM
oraz wchodzącymi w skład „Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD” są bezpłatne i nie trzeba
kasować biletów, zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy.
1.3. Impreza odbywa się w ramach Dni Transportu Publicznego. Baza imprezy (start oraz
meta) znajdują się na terenie Oddziału Remontów Taboru MZA, ul. Włościańska 52
(przy stacji metra Marymont, wejście za bazarkiem). Baza będzie czynna od godz. 10.00
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2. Uczestnicy
W imprezie uczestniczyć mogą zespoły dwu- bądź trzyosobowe. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia, jednak w zespole musi się znajdować co
najmniej jedna osoba pełnoletnia.
Zgłoszenia zespołów będą przyjmowane przez formularz na stronie
orienteering.waw.pl lub przed startem w miejscu imprezy. Zgłoszenie przed startem
nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska członków zespołu, nazwę zespołu.
Każdy zespół powinien być wyposażony w co najmniej jeden cyfrowy aparat
fotograficzny lub telefon komórkowy wyposażony w aparat.
Każdy uczestnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany
przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, Regulaminu Przewozów ZTM oraz
zasad fair play i zdrowego rozsądku.

3. Przebieg imprezy
3.1. Rejestracja zespołów będzie się odbywała od godz. 10.00 do 10.45. Zespoły otrzymają
spis punktów kontrolnych o godz. 10.45 i będą miały 15 minut na opracowanie trasy.
Start masowy odbędzie się o godz. 11.00.
3.2. Zadaniem zespołów jest zgromadzenie możliwie największej ilości punktów za
potwierdzenie poszczególnych punktów kontrolnych zgodnie z otrzymanym spisem w
określonym limicie czasu. Punkty kontrolne to zespoły przystankowe ZTM (także
kolejowe). Za potwierdzenie każdego punktu kontrolnego zespół otrzymuje określoną
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wartość punktową. W przypadku remisu (równej ilości zdobytych punktów) decyduje
czas pokonania trasy.
Pokonywanie trasy jest dozwolone wyłącznie: środkami komunikacji miejskiej
organizowanej przez ZTM (autobusy, tramwaje, metro, SKM) lub wchodzącymi w skład
„Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD” oraz pieszo. Zabrania się korzystania z
samochodów, taksówek, rowerów (także systemu Veturilo), wrotek itp. Ich użycie
przez zespół lub członka zespołu skutkuje dyskwalifikacją całego zespołu.
Limit czasu pokonywania trasy wynosi 4 godziny licząc od startu. Przekroczenie tego
limitu skutkuje odebraniem zespołowi 1 pkt. za każdą minutę do 15 minut po limicie
oraz 10 pkt. za każdą minutę powyżej 15 minut. Meta zostanie zamknięta o godz.
16.00.
Każdy zespół powinien opisać przebytą trasę na karcie startowej, zgodnie z instrukcją.
Kartę należy prowadzić w sposób nie budzący wątpliwości – karty nieczytelne,
poprzekreślane, wskazujące na łamanie Regulaminu lub zasad fair play będą skutkować
dyskwalifikacją zespołu.
Potwierdzeniem przebytej trasy (zapisów na karcie startowej) są zdjęcia na nośniku
cyfrowym (aparat fotograficzny, telefon kom. itp.).
Pobyt na każdym punkcie kontrolnym należy potwierdzić wykonaniem zdjęcia na
jednym z przystanków wchodzących w skład danego zespołu przystankowego (tzn. nie
wystarczy przejechać dany przystanek i zrobić zdjęcie z autobusu, należy z niego
wysiąść i zrobić zdjęcie na przystanku). Żeby punkt został zaliczony, na zdjęciu musi się
znaleźć co najmniej jeden członek zespołu oraz nazwa przystanku. Zarówno osoba, jak i
napis z nazwą przystanku muszą być na zdjęciu jednoznacznie identyfikowalne. Zdjęcie
samego punktu kontrolnego bez członka zespołu (zrobione np. z okien autobusu) nie
będzie zaliczone. Zdjęcia należy zapisać w pamięci aparatu i zachować przez okres
tygodnia po zakończeniu imprezy. W tym okresie zespół może zostać poproszony przez
organizatorów o przesłanie oryginalnego zdjęcia zrobionego podczas imprezy w celu
weryfikacji zapisów na karcie startowej.
4. Postanowienia końcowe
Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
W razie jakichkolwiek pytań, zarówno przed jak i podczas imprezy, należy zgłosić się do
Kierownika imprezy: Tomek Dombi, dombit@gmail.com, 601 946 856
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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.

