POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
KLUB TURYSTYCZNY „PRZYGODA”
przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie
zaprasza na

BUDZYŃ 2018
Puchar Polski Młodzieży
III runda Pucharu Podkarpacia
w Marszach na Orientację
1. Termin, miejsce i baza imprezy
5-7 października 2018 r.
Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie ul. KEN 5
2.Organizatorzy
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
Klub Turystyczny Przygoda przy Gimnazjum Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie
3.Współorganizatorzy i sponsorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie,
Oddział PTTK w Nowej Sarzynie
Nadleśnictwo Leżajsk.
4.Cele imprezy
Prezentacja walorów krajoznawczych powiatu leżajskiego i gminy Nowa Sarzyna.
5.Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy / Sędzia Główny: Andrzej Kusiak (PInO 672)
Budowniczowie tras / obsługa startu i mety: Gabriela Chmiel (PInO 711), Iga Chmiel (PInO 667), Mateusz
Michna (PInO 684), Andrzej Kusiak (PInO 672), Jakub Domański (OInO), Dawid Paul.
oraz nauczyciele szkoły podstawowej i członkowie Klubu Turystycznego PRZYGODA
6.Forma, etapy, kategorie
Osoby urodzone w 2004 roku i młodsi zespoły 2- 3osobowe).
4 pkt. na OInO .
Osoby urodzone w latach 2001-2004 (zespoły 2 osobowe)
Juniorzy” (2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 4 pkt. na OInO .
Osoby urodzone w latach 1997-2000 (zespoły 2 osobowe)
- „Seniorzy” (2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 3 pkt. na OInO.
Osoby bez względu na wiek (zespoły 2 osobowe)
„Rodzinna” 2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 3 pkt. na OInO.
TRInO – trasa krajoznawcza bez ograniczeń wiekowych oraz liczby członków w zespole
– 1 etap dzienny, 1 x 1 pkt. na OInO
InO w Basenie – trasa sportowa bez ograniczeń wiekowych, start indywidualnie
– 1 etap nocny, 1 x 1 pkt. na OInO

Zielony Punkt Kontrolny - trasa sportowa bez ograniczeń wiekowych, start indywidualnie
– 1 etap nocny, 1 x 1 pkt. na OInO
InO Memory - bez ograniczeń wiekowych, start indywidualnie
– 1 x 1 pkt. na OInO
7.Mapy
Mapy kolorowe, typowe i nietypowe, częściowo aktualizowane.
8.Świadczenia (komplet świadczeń dla zgłoszonych w terminie do 30.09.2018)
- dwa noclegi w budynku szkoły podstawowej (z własnym śpiworem i karimatą),
- pamiątkowy znaczek (brelok) i naklejka,
- odciski okolicznościowej pieczęci,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP.
- dostęp do wrzątku (stolik herbaciano-kawowy), obiad w sobotę oraz poczęstunki na etapach (bułka
z herbatą oraz ognisko z kiełbaskami na etapie nocnym),
- puchary i nagrody dla najlepszych
- dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach
10.Zgłoszenia i wpisowe wpłacamy do 30.09.2018
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy, nr leg. PTTK
lub leg. PInO należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: skgk@o2.pl (formularz zgłoszenia
w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.skgk.pl. Po terminie wpisowe wzrasta o 10zł oraz
organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń!!!
Możliwości zniżek
TS, TJ, TM, TD
Niezrzeszeni
40zł
Członkowie PTTK
30zł
Mieszkańcy powiatu leżajskiego
25zł
Mieszkańcy powiatu leżajskiego i członkowie PTTK
20zł
Po terminie bez pełnych świadczeń!!!
50zł
11. Ramowy program imprezy
5 października – piątek
od 18.00 – otwarcie bazy, uruchomienie sekretariatu, wydawanie świadczeń, zakwaterowanie
20.00 – Zielony Punkt Kontrolny - trasa sportowa (BnO) w lesie Budzyń
6 października - sobota
8.00 – otwarcie imprezy, odprawa techniczna
9.00-15.00 – I i II etap dzienny
16.00 obiad
17.00 Imprezy towarzyszące (InO Memory, Etap krajoznawczy - TRInO)
19.00 etapy nocne
22.00 – InO w basenie
7 października - niedziela
6.00 –wywieszenie wyników, składanie ewentualnych protestów
8.00 – uroczyste zakończenie zawodów
do 10.00 – opuszczanie bazy
12.Postanowienia końcowe:
-Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej oraz legitymacji PTTK w przypadku korzystania
ze zniżki. Wyżywienie częściowe (śniadania, kolacje) uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy zawodów
ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją
niniejszego regulaminu. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe. Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatorów.
Na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Budynek bazy w godzinach
nocnych będzie zamykany. Zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK. Za szkody
wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność. Osobom, które zgłoszą sie do zawodów, a nie pojawią sie na
starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego. Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa,
kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO). W pobliżu bazy
znajduje się kryta pływalnia. Uczestnicy zawodów mogą w czasie wolnym korzystać z basenu i sauny. Nagrody nieodebrane
przechodzą do puli nagród kolejnych zawodów.

www.skgk.pl

www.podkarpackieino.wordpress.com

