Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
serdecznie zaprasza na

Lasy Sękocińskie, 1 czerwca 2014r.

Regulamin imprezy

1. Organizator i zespół organizacyjny:
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (www.skpb.waw.pl)
Kierownik imprezy: Magda Maszewska “Szefowa” OrgInO
Sędzia Główny: Mariusz Pietrzak “Dzidek”
Budowniczowie tras:
Magda Maszewska
Mariusz Pietrzak
Marek “White” Białowąs PInO
Roman Pietrzak
2. Termin i miejsce:
Niedziela 1 czerwca 2014r., Lasy Sękocińskie (dokładne położenie startu zostanie podane na
stronie zawodów pod koniec maja)

3. Forma:
Zawody odbywają się w dzień. Wszystkie zespoły startują i przychodzą na metę “za jasności”.
Kategorie:
TZ  trasa dla zaawansowanych (trudna), mapy znacznie przekształcone, start w zespołach 12
osobowych; 2 etapy; 2x2 pkt. do OInO
TU  trasa dla średniozaawansowanych, mapy przekształcone, start w zespołach 13
osobowych; 2 etapy; 2x2 pkt do OInO
TP  trasa dla początkujących, mapy nieznacznie przekształcone lub wcale, start w zespołach
25 osobowych; 2 etapy; 2x2 do OInO
TF  trasa familijna dla rodzin z dziećmi do lat 6 (trasa wyznaczona kolorowymi wstążkami z
zadaniami do wykonania)  1 etap; 1x2 pkt. do OInO
Możliwe inne mini trasy np. dojściowa z przystanku na start.
4. Punktacja i sędziowanie
Zgodnie z regulaminem PTTK
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.
pdf
5. Dojazd
Transportem własnym (dojazd do Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej)
Komunikacją publiczną: linie 703, 711, 733 z P+R Krakowska do przystanku Paszków (2 strefa
biletowa)
6. Teren, mapy
Leśny, miejscami może być podmokły.
Mapy czarnobiałe i kolorowe, topograficzne, orto, biegowe, inne.
7. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego do 30 maja 2014r.
[https://docs.google.com/forms/d/1P3hLebryUci4ta4BTj3qEzRg_pgDfZXiWmvI_agJY/viewform
]
Wpisowe wynosi 6 zł od osoby. Na trasie familijnej wpisowe wynosi 6 zł od zespołu. Wpisowe
dla osób zgłoszonych po terminie wzrasta o 50%. Osobom zgłoszonym po terminie
organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń (np. może zabraknąć map).

8. Start
Start wszystkich kategorii od godziny 11:00
9. Świadczenia
●
●
●
●
●

komplet map dla każdego uczestnika
pamiątkowa naklejka
potwierdzenie punktów do odznak PTTK
woda
bułka albo batonik między I a II etapem

10. Osoby niepełnoletnie
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego
opiekuna.
11. Postanowienia końcowe
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników
organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych
świadczeń. Osobom zgłoszonym i nieobecnym na imprezie NIE przysługuje zwrot wpisowego.
W trakcie imprezy obowiązują zakaz spożywania alkoholu (piwo to też alkohol). Obowiązkiem
uczestnika jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w trakcie imprezy.

