REGULAMIN
TERMIN:

6 grudnia 2014 (sobota)

MIEJSCE:

Warszawa: Pole Mokotowskie – Pub Bolek

ORGANIZATOR:

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

KOMITET ORGANIZACYJNY: Walczy Na Team
CELE ZLOTU:
 spotkanie Uczestników, Przodowników, Organizatorów i Sympatyków InO mazowieckiego
 omówienie kalendarza imprez mazowieckich na 2015 rok
 wypracowanie wniosków na XVII Ogólnopolski Zlot PInO w Starachowicach-Wąchocku
 integracja środowiska organizatorów i uczestników
 rozszerzenie współpracy; wymiana doświadczeń i poglądów
 uczczenie rocznicy - aspekt towarzyski
 inne (“dyskusja - wolne wnioski")
BAZA ZLOTU: pub „NOWY BOLEK” – Al. Niepodległości 211, Warszawa – www.boleknowy.com
DOJAZD:
 metro - do stacji Pole Mokotowskie i przejście w kier. Centrum ok. 300 m)
 tramwaj - linie nr: 17, 33, 37 - do przystanku Biblioteka Narodowa)
 autobus: 167, 174, 700 – do przystanku Biblioteka Narodowa lub 119, 168; 195 – do
przystanku Pole Mokotowskie i przejście jw.)
 własny środek lokomocji: narty, rolki, rower, o bosym lub okutym laciu, automobil
PROGRAM:
 od 11:00
– rozpoczęcie przy pubie Nowy Bolek (od strony Biblioteki Narodowej)
 11:15
– start (minuta “0”) na trasy InO (2 etapy) i TRInO (dostępne jak poniżej)
 16:00
– zamknięcie startów
 13:00
– przyjmowanie uczestników na mecie w pubie „Nowy Bolek”
 od 13:30
– spotkanie sympatyków InO i gości w pubie
 od 15:00
– integracja, panele dyskusyjne, “aspekt towarzyski” 
TRASY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE (http://trino.pttk.pl/80-trasy/131-warszawa):
 3/W/14 - Mokotów
 6/W/14 - Ochota
 7/W/14 - Wierzbno
 10/W/14 - Wyględów
 13/W/14 - Skarpa
 16/W/14 - Śródmieście Południowe

Każda trasa TRInO: po 1 pkt. OInO (zaliczane również do Odznaki TRInO)
MAPY: kolorowe, nietypowe oraz trinowe
TEREN: miejsko-parkowy; o dobrej przebieżności
WPISOWE: 5 zł.; płatne na miejscu 
ŚWIADCZENIA: mapy dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO,
weryfikacja odznak InO, TRInO oraz LAMPION
NAGRODY: dyplomy dla pierwszych miejsc na trasie
ZGŁOSZENIA: wg formularza: http://goo.gl/forms/9L2DyZv0Y7 lub do kierownika: Dariusz
Walczyna: e-mail: mkino@o2.pl lub tel. 605 962 218; w ostateczności na starcie
INFORMACJE:




strona www: http://mkino.pttk.pl/zlot
Facebook: https://www.facebook.com/events/1544102085837155
Formularz: http://goo.gl/forms/9L2DyZv0Y7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 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, na imprezie
obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatorów.
Mapa dotarcia http://mapa.targeo.pl/Bolek,miejsce_4709205

