Z okazji zakończenia roku harcerskiego 2012
Hufiec Warszawa Ursus im. hm. Mieczysława Bema oraz
Szczep 90 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Fenix”
zapraszają na:

HARCERSKA IMPREZA NA ORIENTACJĘ
Organizatorzy: pwd. Agata Malengiewicz – szef imprezy, budownicza tras TP/TD i TU/TM
phm. Maciej Maszewski – budowniczy tras TZ
pwd. Małgorzata Tomaszewska –szkolenie i pomoc na trasie TU/TM
pwd. Magdalena Tyrakowska – szkolenie i pomoc na trasie TP/TD
Termin :
Miejsce:

sobota, 23 czerwca 2012r.
Choszczówka, Polana u zbiegu ulic Piwoniowej i Chlubnej przy stacji PKP Warszawa Choszczówka.

Koszt:
Zgłoszenia:

5 zł, dla chętnych obiad w cenie 15 zł
uwzględniające imię, nazwisko, kategorię i ew. obiad,
prosimy przesłać do 21 czerwca do Agaty Malengiewicz na e-mail agata.malen@gmail.com tel.
607 825 793; oraz zgłoszenia na starcie w miarę dostępnych świadczeń

Plan imprezy:
Zapraszamy uczestników kategorii TD i TM do wzięcia udziału w zajęciach harcerskich, które rozpoczną się o 10:00.
Start etapów wszystkich kategorii będzie poprzedzony krótkim, nieobowiązkowym szkoleniem.
10:00-10:40 start I etapu TZ
12:30-13:00 start etapów TP/TD, TU/TM, i II TZ
15:30 – 17:00 obiad

Kategorie:
- TP i TD – trasy dla początkujących, bez utrudnień, modyfikacji
i zadań orientacyjnych; bez ograniczeń wiekowych (TP) oraz
dla dzieci urodzonych po 1998r (TD)
1 etap, patrole do 3 osób, 1 pkt do OInO
– TM i TU – trasy łatwe, z niewielkimi modyfikacjami i ew.
zadaniami orientacyjnymi; bez ograniczeń wiekowych (TU)
oraz dla młodzieży urodzonej 1996-1998 (TM)
1 etap, patrole do 3 osób, 1pkt do OInO
– TZ – trasa o poziomie trudności odpowiadającym TJ (średniotrudna); bez ograniczeń wiekowych,
2 etapy, patrole do 3 osób, 2 x 1 pkt do OInO

Uwaga! Na grafice znajduje się miejsce startu 
Autorką grafiki jest Małgorzata Tomaszewska

Dojazd:

9:03 Wa-wa Zach. - SKM S3S (Lotnisko im. Chopina – Legionów) > 9:38 Wa-wa Choszczówka
9:10 Wa-wa Zach. per. 8 (dawna Wa-wa Wola) - KM do Nasielska > 9:43 Wa-wa Choszczówka
Świadczenia: przekąska; napój dostępny w czasie przerw; dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli na każdej
trasie (liczba nagradzanych miejsc w zależności od ilości zgłoszonych patroli); pamiątkowa naklejka
dla każdego uczestnika
Wyposażenie uczestników: kompas lub busola (jedna na patrol), długopis lub ołówek, sugerujemy wziąć mały napój.
Postanowienia końcowe:
Wyniki ukażą się w ciągu 2 tygodni od imprezy na stronie www.ursus.zhp.info/ oraz zostaną przesłane na e-maile.
Ostateczna interpretacja regulaminu Hufcowego Zakończenia Roku należy do organizatorów. Impreza może nie
odbyć się w przypadku zakazu wstępu do lasu. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i
Prawa Harcerskiego. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu opublikowania
wyników rywalizacji.

