5 ŻYWIOŁÓW
T URYSTYCZNE I MPREZY NA O RIENTACJĘ
w ramach obchodów 50 rocznicy nadania
Chorągwi Stołecznej ZHP
imienia Bohaterów Warszawy
REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE: 7 maja 2017 r. (niedziela), Warszawa - Agrykola
ORGANIZATORZY:
 Harcerski Klub Turystyczny „TREP” PTTK Warszawa Praga www.trepklub.waw.pl
 Mazowiecka Komisja Impreza na Orientację PTTK mkino.pttk.pl
Kierownik: hm Andrzej Krochmal (PInO nr leg. 157)
FORMA, ETAPY, TRASY: nowe trasy w formule Turystyczno-Rekreacyjnej InO (TRInO)
1. TRASA „Agrykola” – 1 etap - start w zespołach 1-5 os., 1 pkt. na OInO (ok. 50 min.)
2. TRASA „Łazienki Królewskie” – 1 etap – zespoły 1-3 os., 1 pkt. na OInO (ok. 60 min)
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego spaceru z mapą, z najbliższymi i rodziną
w urokliwych okolicznościach przyrody w tym historycznym zakątku w centrum Warszawy.
MAPA: kolorowa, pełna,
START: czynny od godz. 13:00, zamknięcie mety: godz. 18:00; zlokalizowany na Agrykoli u podnóża Zamku
Ujazdowskiego / al. Tomasza Hopfera: http://mapa.targeo.pl/,18,21.0326502,52.2193600?l=5bfc957b476380fc
TEREN: parkowy
DOJAZD: ZTM: 107, 108, 138, 143, 151, 159, 162, 171, 182, 187, 188, 502, 514, 520, 523, 525 – do przystanku
Rozbrat/Myśliwiecka i dojście pieszo; transport własny (ilość miejsc ograniczona) lub dojazd rowerem
WPISOWE: płatne na starcie: 3 zł. - za 1 trasę, 5 zł – za 2 trasy
ŚWIADCZENIA: mapa dla zespołu, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO;
możliwość zakupu na imprezie książeczki i odznak OInO, fachowy instruktaż, itp.
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race,
osobiście u organizatora, telefonicznie do 5.05.2017 r. (piątek) godz. 15:00 albo na starcie (zgłoszenie na
starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł).
INFORMACJE: pod e-mailem: andrzej_krochmal@wp.pl lub tel.: 605 403 929, informacje na stronie: mkino.ptt.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, ubiór odpowiedni do pogody, kompas, przybory do pisania.
REFERAT WERYFIKACYJNY: na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki InO (w stopniach
od popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion oraz Odznaki TRInO – z możliwością ich zakupu (blach).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą̨ ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa,
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie obowiązują przepisy z Regulaminów
Turystycznych InO.
DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - O R G A N I Z A T O R Z Y

Inne trasy TRInO, które można przebyć w okolicach – dostępne na stronie: trino.pttk.pl/80-trasy/131warszawa: 2/W/15 – Łazienki Królewskie, 13/W/14 – Skarpa; 17/W/16 – Pomnikowe dłonie.

