XVI MAZOWIECKI ZLOT InO PTTK
REGULAMIN
Ze względu na warunki epidemiologiczne w imieniu Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację
chcieliśmy zaproponować Wam udział i wspólne, choć indywidualne lub w gronie rodzinnym, pokonanie
trasy przygotowanej przez HKT „TREP” PTTK w leśnych ostępach Międzylesia. Po zarejestrowaniu się na
stronie www.orienteering.waw każdy uczestnik otrzyma mapę z trasą do samodzielnego pokonania.
TERMIN I MIEJSCE :
12 – 31 grudnia 2020 r. Warszawa Międzylesie
ORGANIZATOR:
- Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację mkino.pttk.pl
- HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga trepklub.waw.pl
Kierownik: Andrzej Krochmal (PInO nr leg. 157)
FORMA : trasa turystyczno-krajoznawcza (TO), start indywidualny lub w zespołach rodzinnych i
zaprzyjaźnionych z zachowaniem odpowiedniego dystansu w dzień lub w nocy, długość ok. 6,5 km,
2 pkt na OInO
MAPA : kolorowa w opracowaniu rowerowej jazdy na orientację wraz z opisem przebiegu trasy
START/META : wiata turystyczna przy skrzyżowaniu ul. Pożaryskiego i Traktu Napoleońskiego
w Międzylesiu (sugerowana - patrz zdjęcie poniżej), koordynaty: 52.202149 , 21.180966
TEREN : lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
DOJAZD : - autobusem nr 119,125,147,525 lub koleją (PKP Międzylesie), a następnie pieszo
- transport własny (parking przed SP 138 na ul. Pożaryskiego)
WPISOWE : 0 zł
ŚWIADCZENIA : mapa do samodzielnego wydrukowania, naklejka po przesłaniu MMS lub scanu
na adres imprezy@trepklub.waw.pl
ZGŁOSZENIA : poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race
INFORMACJE : pod adresem mailowym andrzej_krochmal@wp.pl lub tel. 605 403 929
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA : ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych oraz dnia lub nocy,
długopis (ważny przy zapisywaniu odpowiedzi), kompas (na wszelki wypadek), pożywna wałówka
(w połowie trasy wiata z miejscem na ognisko), dużo dobrego humoru oraz inwencji w planach
na realizację swoich zamierzeń w InO. Zapiszcie swoje pomysły w karcie startowej. Przekażemy je
MKInO do ich rozważenia i realizacji).
KONKURS FOTOGRAFICZNY: prosimy o przesyłanie swoich zdjęć z trasy pokazujące Wasz udział,
zdjęcia będą opublikowane (za zgodą autora) na stronie organizatora, po upływie terminu nadsyłania
odpowiedzi (31.12.2020 r.) najlepsza praca zostanie nagrodzona upominkiem.
UWAGA : lista uczestników oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie mkino.pttk.pl oraz
trepklub.waw.pl
Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na trasie.
ORGANIZATORZY

