ŚWIADCZENIA:
mapa dla uczestników, naklejka pamiątkowa, potwierdzenie udziału w InO

LI Złaz Wiosenny Politechniki Warszawskiej
„Puszcza Biała”
Impreza na Orientację

29 marca 2015r.
Porządzie

REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
MIEJSCE:
Puszcza Biała, okolice wsi Porządzie
TERMIN:
niedziela, 29 marca 2015r.
FORMA:
Turystyczne Marsze na Orientację w kategoriach:
TP – trasa dla początkujących, zespołu 1-5 os., 1 etap, 1 pkt do OInO
TU – trasa dla średnio-zaawansowanych, zespoły 1-3 os., 1 etap, 1 pkt do OInO
TZ – trasa dla zaawansowanych, zespoły 1-2 os., 1 etap, 1 pkt do OInO
START, BAZA: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy,
Porządzie 93 gmina Rząśnik
DOJAZD: Koleje Mazowieckie (kierunek na Ostrołękę) do stacji Dalekie, pieszo ok 4 km.
POWRÓT: pieszo ok 4 km do stacji Dalekie, Koleje Mazowieckie (kierunek na Tłuszcz,
Warszawę),
PROGRAM IMPREZY:
09:45 - 11:30 Rejestracja uczestników
10:00 - 11:45 Start
14:30

Zamknięcie mety

MAPY: TP – pełne, TU, TZ – zmodyfikowane, niepełne
TEREN: Las sosnowy o średniej i dobrej przebieżności, teren wsi Porządzie, bagno Pulwy
i skarpa. Wymagane zachowanie ostrożności podczas przechodzenia przez drogi asfaltowe.
ZGŁOSZENIA:
do czwartku, 26 marca 2015, do 23:59
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem poczty elektronicznej nbaryga@wp.pl
Zgłoszenie po terminie lub brak zgłoszenia nie gwarantuje pełni świadczeń i startu
w imprezie oraz powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.

WPISOWE:
2zł (płatne na miejscu, od osoby)
osoby zgłoszone na sobotnie trasy pieszą lub kolarską – start gratis
REGULAMIN InO
Obowiązujące są regulaminy zatwierdzone przez Komisję Imprez na Orientację
Zarządu Głównego PTTK.
Puchar Jedynki w InO
http://jedynka.om.pttk.pl/ino/PucharJedynki.pdf
UWAGI KOŃCOWE:
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Ewentualne informacje pojawią się niezwłocznie na stronie imprezy tj.
http://jedynka.om.pttk.pl/ino/PB/
- Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków
pogodowych i terenu, w którym odbywa się impreza.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas imprezy
wobec uczestników i osób trzecich.
- Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Odpowiedzialność
za osoby niepełnoletnie ponoszą ich dorośli opiekunowie lub rodzice. Uczestnicy
niepełnoletni przed startem w imprezie są zobowiązani przedstawić pisemne
pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w imprezie lub ustną zgodę
pełnoletnich opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za ich start w imprezie.
W pisemnym pozwoleniu musi znajdować się zdanie, że rodzice zapoznali się
z niniejszym regulaminem.
- Członkom PTTK gwarantujemy ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają
się we własnym zakresie.
- Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK.
- Kategoria zostanie rozegrana, jeśli na start zgłosi się co najmniej jedna drużyna.
- Klasyfikacja zostanie przeprowadzona, jeśli kategorię ukończą minimum 3 drużyny.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
Kierownik imprezy i sędzia główny: Natalia Baryga

