REGULAMIN

I Ogólnopolskie Zimowe MnO

„BeneInO 2016”
I runda Pucharu Polski Młodzieży 2016
I runda Pucharu Podkarpacia w Marszach na Orientację
1.CEL
- propagowanie turystycznych imprez na orientację wśród dzieci
i młodzieży poprzez czynny wypoczynek,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności
w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Podkarpacia oraz
Pucharu Polski Młodzieży,
- prezentacja walorów krajoznawczych okolicy Łętowni,
- uczczenie 110. rocznica założenia Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego poprzez budowę etapu krajoznawczego.
2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
29 - 31 stycznia 2016 r. (piątek - niedziela), Łętownia (Majdan Łętowski), Gmina Nowa Sarzyna
3. ORGANIZATORZY
- Klub Imprez na Orientację InOwcy www.facebook.com/inowcy
- Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski
przy współpracy :
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum
- Urzędu Gminy w Nowej Sarzynie
- Podkarpackiej Komisji InO
4. KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy - Adam Madej
Sędzia Główny
Andrzej Kusiak, PInO nr 672
Budowniczowie tras, obsługa startu i mety, sekretariat: Anna Klocek, Patrycja Kubasiewicz,
Ireneusz Jędrek, Michał Kuraś, Marcin Szewczyk, Wojciech Szewczyk, Mateusz Łyko, Łukasz Flis, Kamil Kłos.
5. FORMA I KATEGORIE
Trasa dla początkujących (TP)
– kat. TD (do 13 lat) zespoły 2 os., 3x4 pkt. do OInO,
- kat. TP (pow. 13 lat) zespoły 1-5 os, 3x3 pkt do OInO
Trasa dla niezaawansowanych (TT)
– kat. TM (14-16 lat), zespoły 2 os., 3x4 pkt. do OInO
Trasa dla średniozaawansowanych (TU)
– kat. TJ (17-20 lat), zespoły 1-2 os., 3x4 pkt do OInO
- kat. TS pow. 20 lat), zespoły 1-2 os., 3x3 pkt do OInO
- InOmrówka – w szkole , 1 pkt na OInO
- trasa krajoznawcza (TRInO), 1 pkt na OInO,
6. TEREN
Dobrze przebieżny , miejscami podmokły i o utrudnionej przebieżności,
7. MAPY
kolorowe, typowe i nietypowe w różnych skalach, częściowo aktualizowane
8. ZGŁOSZENIA : przyjmowane będą do dnia 25.01.2016 r. poprzez wysłanie na maila:
inowcy@o2.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres,
trasę, kategorię, nr legitymacji PTTK. Zgłoszenie uważa się za dokonane po przesłaniu
w terminie maila oraz po wpłynięciu na konto opłaty na rzecz realizacji imprezy. Numer
konta zostanie podany w mailu zwrotnym potwierdzającym zgłoszenie.
9.WPISOWE
kategoria
TS
TJ
TM
TD
Przodownicy InO PTTK
30,25,Członkowie PTTK / uczniowie
35,30,25,20Gimnazjum w Łętowni
Niezrzeszeni
40,35,30,25,Zgłoszenie i wpisowe po terminie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych
świadczeń i wzrasta o 10 zł.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymujemy maila zwrotnego z informacją o numerze konta i kwocie przelewu
lub innej formie wpłaty wpisowego po uzgodnieniu z organizatorem.
10.ŚWIADCZENIA
- dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór, materac lub karimata i obuwie na zmianę),
- dostęp do wrzątku w bazie (stolik kawowo-herbaciany) i pryszniców z gorącą wodą
- dwudaniowy obiad w sobotę, posiłek międzyetapowy (ognisko z kiełbaską + herbata),
- członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa
(pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie),
- komplet map dla każdego uczestnika
- okolicznościowa naklejka + pamiątkowy znaczek z logo zawodów (buton),
- upominki od sponsorów dla najlepszych,
- potwierdzenia i weryfikacja punktów na stopnie OInO do małej złotej,
11. NAGRODY
- Puchary dla najlepszych zespołów w kat. ufundowane przez Burmistrza Gminy Nowa Sarzyna
- dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii,
- upominki od sponsorów w konkursach oraz losowane nagród wśród obecnych osób na zakończeniu,
12. PROGRAM IMPREZY
piątek, 29.01.16 r.- godz.18.30-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole, praca sekretariatu
sobota, 30. 01.16 r.- godz. 8.00 - otwarcie imprezy, głosy zaproszonych gości,
godz. 8.15 – wręczenie Pucharów Podkarpacia za rok 2015,
godz. 9.00 – wyjazd na etapy dzienne
godz. 9.30 - start do etapu I i II wszystkich kategorii (ognisko z kiełbasą na trasie)
ok. godz.16.00 - obiad w szkolnej stołówce
godz.17.30 – InOmrówka,
godz.18.30 - start do etapu III wszystkich kategorii
niedziela, 25.10.15 r. godz.8.00 - zakończenie imprezy, wręczenie pucharów i losowanie upominków,
godz. 10.00 - opuszczenie szkoły
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
za szkody wynikłe przez uczestników, jak i osób trzecich, organizator nie odpowiada;
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna;
obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu drogowego oraz zasad Fair Play.
W bazie imprezy (placówka oświatowa) obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa)
pod karą wykluczenia z imprezy włącznie.
Na terenie szkoły mogą wystąpić drobne niedogodności związane z umiejscowieniem lokalu wyborczego do
głosowania na burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w dniu 31.01.2016

Ostateczna interpretacja niniejszego
regulaminu należy do organizatorów.

14. JAK DO NAS TRAFIĆ:
budynek Gimnazjum ma współrzędne:

50°19'56.219"N, 22°15'50.576"E
lub 50.3322831°N, 22.2640491°E

