XXIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW
IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK

REGULAMIN
Chęciny, 10-12 grudnia 2021 r.

1. Termin i miejsce
10-12 grudnia 2021 r., Chęciny
2. Baza
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
http://www.ssm-checiny.pl/
3. Organizator
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie
4. Współorganizator
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację
5. Cele imprezy
 Spotkanie, wymiana doświadczeń oraz szkolenie kadry Przodowników i Organizatorów InO PTTK,
 Poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Chęcin i okolic.
6. Świadczenia
 dwa noclegi w pokojach wieloosobowych (łóżko z pościelą) – dla zgłoszonych w terminie,
 obiad i kolacja w sobotę,
 metalowy znaczek Zlotu – dla zgłoszonych w terminie,
 zwiedzanie Chęcin z przewodnikiem,
 mapa trasy na orientację,
 odcisk okolicznościowej pieczęci,
 naklejka zlotowa,
 zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej
… i być może coś jeszcze 
7. Zgłoszenia
Zgłoszenie: imię, nazwisko, miejscowość, oraz numer uprawnień (legitymacji PInO/MPInO lub PTTK)
– przez formularz zgłoszeniowy na stronie ino.pttk.pl do dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek).
Zlot odbędzie się jeśli do 29.1.2021 zgłoszonych będzie co najmniej 30 osób – PInO/MPInO oraz
zaproszonych gości.
8. Wpisowe
Młodzieżowi Przodownicy InO
110 zł
Przodownicy InO
135 zł
Członkowie PTTK
160 zł
Udział bez noclegów
100 zł
Udział bez noclegów i biesiady
60 zł
Wpisowe będzie pobierane wyłącznie w bazie imprezy gdzie wpłacający będą mogli otrzymać
potwierdzenie wpłaty lub fakturę.
Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
9. Ramowy Program
Piątek (10.12.2021)
18:00 – 20:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
20:00-22:00
Zwiedzanie Chęcin z przewodnikiem

Sobota (11.12.2021)
od 7:00
Praca sekretariatu
8:00 - 9:00
Przyjmowanie sprawozdań PInO za lata 2018-2021, przedłużanie uprawnień,
dyżur GRW
9:00 – 9:30
Spotkania (równoległe) w ramach zespołów zlotowych 1, 3, 4
9:30 – 11:00 Elektroniczne sposoby potwierdzania PK – Prezentacje i dyskusja (zespół nr 1)
12:00 -14:00 Impreza na orientację - ”Straszenie na Zamku”
14.45 – 15.30 Obiad
16:00 - 19:00 Odstępstwa, zmiany i propozycje zmian w Regulaminach Turystycznych InO
- Prezentacje i dyskusja (zespół nr 4)
19.00 – 19.20 Spotkanie zespołu zlotowego nr 2
od 19.30
Biesiada turystyczna.
20:00 – 21.00 Archiwum InO - Prezentacje i dyskusja (zespół nr 2)
21:00-22:00
InO w czasie pandemii - Prezentacje i dyskusja (zespół nr 3)
Niedziela (13.12.2021)
do 10:00
Wykwaterowanie się uczestników
9.00 – 12.00
Zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej w trybie indywidualnym
9. Dojazd
Własnym środkiem transportu lub PKP do Kielc i dalej autobusem ZTM Kielce nr 31 lub busem.
10. Warunek konieczny uczestnictwa w zlocie
Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Zlocie jest posiadanie i okazanie w biurze zlotu
potwierdzenia o przebyciu pełnego cyklu szczepienia przynajmniej 10 dni przed zlotem albo
negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie później niż 48 godz. przed przyjazdem
(rodzaj testu PCR lub antygenowy).
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Deklaracja Uczestnika PTTK na XXIII Zlot
Przodowników Imprez na Orientację, którą po wypisaniu i podpisaniu należy złożyć przy rejestracji
w biurze Zlotu.
11. Postanowienia końcowe
 impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń,
 uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji
Zlotu, oraz publikowanie wizerunku w galeriach zdjęć pozlotowych,
 komunikaty przedzlotowe będą publikowane na stronie internetowej ino.pttk.pl,
 zapraszamy na trasę TRInO – Miasto w cieniu zamku - do odnalezienia na stronie trino.pttk.pl
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
… i najważniejsze:
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK zakłada, że sytuacja epidemiczna pozwoli na organizację
tegorocznego Zlotu i będzie postępować zgodnie z, aktualnymi na dzień Zlotu, ograniczeniami
publikowanymi na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Zespoły Zlotu PInO, Chęciny 11.12.2021 r.
Zespół nr 1 ds. nowych sposobów potwierdzania PK – Waldemar Fijor, Jacek Sławiński
Spotkanie: 9.00 – 9.30
Prezentacja i dyskusja: 9.30 – 11.00
1. Wykorzystanie GPS (GPS-O, Geo-O itp.) – opinie.
2. System MinZer0 – prezentacja.
3. System O-Time – opis, doświadczenia z wykorzystania.
Zespół nr 2 ds. historii InO – Waldemar Fijor, Wacław Czerkawski
Spotkanie: 19.00 – 19.30
Prezentacja i dyskusja: 20.00 – 21.00
1. Archiwum InO - Prezentacja Archiwum InO z siedzibą w Katowicach.
2. Zloty PInO 1998 – 2021 Prezentacja na bazie materiałów Archiwum InO.
3. 100-lat InO w Polsce – Informacja.
Zespół nr 3 ds. imprez ogólnopolskich – Agnieszka Ćmiel
Spotkanie 9.00 – 9.30
Prezentacja i dyskusja: 21.00 – 22.00
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja imprez w epidemii (oswajamy zgłoszenia, obostrzenia i terminy).
Szkic kalendarza TInO na 2022 (obecne deklaracje, propozycje O3, PP, PPM, MP).
OTTInO i inne inicjatywy.
Podsumowanie Konkursów na „Najlepszą InO” oraz „Najlepszego autora trasy” 2019.
Konkursy na „Najlepszą InO” oraz „Najlepszego autora trasy” 2020-2021.

Zespół nr 4 ds. regulaminów – Andrzej Krochmal,
Spotkanie: 9.00 – 9.30
Prezentacja i dyskusja: 16.00 – 19.00
1. Przedstawienie i omówienie nowo wprowadzonych zmian i ich interpretacji w regulaminach
TInO.
2. Omówienie odstępstw od regulaminów zastosowanych podczas Nocnych MP w 2018 r.,
Matni 2021 r. i innych. Wnioski płynące z ich stosowania do wprowadzenia (lub nie)
w regulaminach.
3. Wypracowanie zmian w regulaminach w kierunku powszechnego rozwoju TInO.
4. Przedstawienie propozycji zmian w regulaminach zdobywania odznak ino.
5. Walory krajoznawcze w imprezach na orientację, trasy krajoznawcze (np. TRInO itp.), zasady
budowy oraz nowe trendy w ich projektowaniu.
6. Informacje o zasadach funkcjonowania GRW w okresie restrykcji antycovidowych.

