Nadleśnictwo Turek
Oddział PTTK w Turku
zapraszają na

„TurIno”
IV INTEGRACYJNĄ IMPREZĘ
NA ORIENTACJĘ

22 października 2017 r.

REGULAMIN
IV INTEGRACYJNEJ IMPREZY
NA ORIENTACJĘ
organizowanej w dniu 22 października 2017 roku

Organizatorzy:







Nadleśnictwo Turek
Oddział PTTK w Turku
Szkoła Podstawowa w Galewie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku
Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy
Iva PIT Piotr Itczak
W roku 2017 – pod hasłem
ROK KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie

Cele imprezy:

 Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania
wolnego czasu;
 Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem;
 Ukazanie ciekawych pod względem, przyrodniczym zakątków
Nadleśnictwa Turek;
 Propagowanie czynnego wypoczynku;
 Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu w dobrym towarzystwie.

Termin i miejsce imprezy
„TurIno” odbędzie się w dniu 22 października 2017 r. /niedziela/. Start i
Meta imprezy nastąpi na parkingu leśnym po prawej stronie za
Nadleśnictwem.
900-1000 - rejestracja uczestników
od 1000 - przekazanie map i numerów startowych - czas na zaplanowanie
przebiegu trasy przez uczestników - szkolenie uczestników
1030 - START (wszyscy startują o tej samej godzinie)
Zakończenie rajdu odbędzie się w miejscu startu imprezy ok. godz.
14.00.

Warunki uczestnictwa
 W imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie;
 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej.
 Kierownicy drużyn oraz wszystkie osoby startujące indywidualnie
obowiązani są do posiadania długopisu lub ołówka oraz sprawnego
telefonu, którego numer należy podać na zgłoszeniu uczestnictwa.
 Należy posiadać dokument tożsamości i okazać go na prośbę
organizatorów przy rejestracji
 Zabrania się korzystać z jakichkolwiek środków transportu
 Wskazanym jest posiadanie kompasu lub busoli

Zasady rywalizacji:
Impreza w formie gry terenowej połączonej z marszem na
orientację z limitem czasu i karnymi punktami za jego
przekroczenie. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie
punktów kontrolnych o zróżnicowanej wadze punktowej od 4 –
10 oraz rozwiązanie punktowanej krzyżówki, do której hasła
ukryto w terenie. Uszczegółowienie zasad przedstawione
zostanie na szkoleniu przed startem. Przewiduje się trzy
kategorie:
1 – dla osób indywidualnych,
2 – dla drużyn rodzinnych (do 5 osób),
3 – dla drużyn szkolnych (do 5 osób + opiekun).

Aby być sklasyfikowanym należy potwierdzić punkt startowy za
który przewidziano 100 pkt.
Jeśli w składzie drużyny znajdzie się uczestnik do 10 lat (junior)
lub powyżej 60 lat (senior) to drużyna otrzymuje ekstra 10 pkt.
Jeśli w składzie drużyny znajdą się tylko pełnoletnie osoby bez
seniora lub juniora, drużynie odejmuje się 5 pkt.
Jeśli w składzie drużyny znajdą się sami pełnoletni mężczyźni
bez seniora lub juniora, drużynie odejmuje się 10 pkt.

Komandorzy rajdu:
Dariusz Grajkowski – Witold Lewandowski
Kierownicy tras:
Cezary Ziętek
Radosław Szociński
Zespół sędziowski:
Przewodniczący: Cezary Ziętek
Członek zespołu: Radosław Szociński
Dariusz Grajkowski
Witold Lewandowski
Zgłoszenia
Uczestników rajdu obowiązują pisemne lub mailowe zgłoszenia załączone
do regulaminu. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Informacji
Turystycznej w Muzeum w Turku (siedziba Oddziału PTTK) lub Pana
Dariusza
Grajkowskiego
(Szadów
Księży
19a,
tel. 502 665 207) lub przesłać na adres turek.pttk@wp.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 r.
Osobom, które zgłoszą swój udział po wyznaczonym terminie,
nie zapewniamy znaczka i posiłku podczas imprezy.

Uprawnienia uczestników
Uczestnicy imprezy otrzymują okolicznościowy znaczek, posiłek
na mecie, dyplom uczestnictwa oraz potwierdzenie punktów na odznakę
InO.
Na mecie rajdu istnieje możliwość zakupu książeczek niezbędnych do
zdobywania odznak. Dla zainteresowanych osób będzie możliwość
wypełnienia deklaracji członkowskiej przystąpienia do PTTK (należy mieć
ze sobą 2 zdjęcia).

Postanowienia końcowe
Uczestników imprezy obowiązuje:
 Znajomość regulaminu imprezy;
 Przestrzeganie Karty Turysty oraz przepisów ruchu drogowego;
 Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala
na uczestnictwo w imprezie;
 Wszyscy członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 rok
są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie;
 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody
wyrządzone na trasie;
 Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego



wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu
zamieszczonych
w
mediach
oraz
materiałach
promocyjnych
organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów i
organizowanych przez nich rajdów, jak również na ich gromadzenie w
bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz.883). Zgadzają się
również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i
udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dn.
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02,
poz. 1204).
Ostateczna interpretacja regulaminu i zasad rywalizacji należy do
organizatora

 Uczestników imprezy obowiązuje dobry humor i życzliwość.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko ..………………………………………...……………
2. Rok urodzenia ………………………………………………………...
3. Adres uczestnika ……………………………………………………...
4. Telefon kontaktowy ………………...…………………………..……
5. Adres email …………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i zobowiązuję się
do przestrzegania zawartych w nich ustaleń.
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.

……………………………….....................................
Podpis uczestnika

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY RODZINNEJ / SZKOLNEJ
1. Nazwa grupy / drużyny ..………………………………..……………
2. Imię i nazwisko kierownika drużyny …………………………………
3. Adres kierownika drużyny ……………………………………………
5. Telefon kierownika drużyny…………………………..………………
6. email kierownika drużyny…………………………..………………

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Uwagi

Oświadczam, że stan mojego zdrowia i moich podopiecznych pozwala
na uczestnictwo w imprezie i w razie wypadku ponoszę pełną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu i zobowiązujemy się
do przestrzegania zawartych w nich ustaleń.

......................................
Podpis kierownika

