REGULAMIN
WIECZORNA GRA NA
ORIENTACJĘ
towarzysząca

35 rocznicy powstania HKT „TREP” PTTK
i 40rocznicy powstania Oddziału PTTK Warszawa Praga
Południe im. Z. Glogera
ORGANIZATOR

: HKT „TREP” PTTK, Oddział PTTK Warszawa Praga Płd. im.
Z. Glogera
SPONSOR
: Vero pizza www.veropizza.com ul. Paca 46 (obok SP 72)
TERMIN
: 26. 09. 2012 r. (środa )
MIEJSCE
: Warszawa Praga Południe - Grochów
FORMA
: A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH - start indywidualny
lub zespołowy, 1 pkt na OInO
: B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) – krótka, start
indywidualny lub w zespołach 2-5 osobowych, 1 pkt na OInO
START
: godz.18-18.30, Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Paca 44 (siedziba
klubu i Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.)
TEREN
: zurbanizowany i częściowo parkowy
DOJAZD
: autobusem ZTM lub tramwajem do Ronda Wiatraczna (dalej na
Piechotę lub trochę dalej autobusem nr 115)
WPISOWE
: 2 zł od osoby, członkowie PTTK gratis.
ŚWIADCZENIA
: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, ozdobny odcisk
pieczęci, potwierdzenie pkt na OInO, woda, coś słodkiego, wystawa
pamiątek turystycznych z dorobku HKT „TREP” PTTK i Oddziału
PTTK (dostępna od godz. 16.45) itp.
NAGRODY
: dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca na trasie, największa
dowolna pizza dla zwycięzców obu tras ufundowana przez Vero pizza
ZGŁOSZENIA
: poprzez formularz zgłoszeń na stronie
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race lub osobiście u
kierownika telefonicznie do 25.09.2012 r. godz. 12.00
na starcie w przypadku wolnych map
INFORMACJE
: kierownik imprezy: Wojciech Drozda tel. 884 994 903
lub e-mailem dro.woj@wp.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA/SYMPATYKA : dobry humor, strój dopasowany do
okoliczności rocznicowych i spacerowych, może latarka, coś do
pisania, inwencja własna bardzo wskazana itp.
UWAGI
: na rajdzie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Ino w stopniu od
popularnego do małego złotego oraz nabyć ks. ino w cenie 2 zł.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : rajd 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 rajdzie
obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

www.trepklub.waw.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

