
REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ IMPREZY TURYSTYCZNEJ

I. CELE IMPREZY
 popularyzacja turystycznych imprez na orientację
 wyłonienie zwycięzców Marszy na Orientację „ LISTECZEK ”
 integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie

II. ORGANIZATOR
 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Rybniku ul. Piłsudskiego 4
 Klub Imprez na Orientację ZORIENTOWANI Rybnik

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach , ul. Szkolna 2
 Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach , ul. Szkolna 8

IV. BAZA IMPREZY
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach , ul. Szkolna 2

V. KIEROWNICTWO IMPREZY
 Kierownik imprezy, sędzia główny, budowniczy tras – Szymon Rojek PInO 460 
 Obsługa startu i mety – Adam Milewski - członek KInO ZORIENTOWANI Rybnik
 Obsługa medyczna  - Kamila Mytyk - członek KInO ZORIENTOWANI Rybnik

VI. WPISOWE OD OSOBY
20 złotych dla uczestników tras TJ, TS, TW
18 zł dla uczestników pozostałych tras
Dla członków PTTK – upust 2 zł
Zgłoszenie dokonane w dniu imprezy 25 zł.

VII. MAPA
Mapy dla tras TJ, TS i TW (1 szt. na drużynę) - nietypowe, mapa główna wykonana z drewna. Uczestnicy na 
tej trasie będą musieli po części sami stworzyć mapę. 
Mapy pozostałych tras w kolorze, format A4 wydawane dla każdego uczestnika w koszulce.



VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Swój udział zgłosić można (do 11 października 2018):

 osobiście w oddziale PTTK w Rybniku
 telefonicznie do kierownika imprezy Szymona Rojka tel. 691785840
 mailowo do kierownika imprezy szymon_rojek@wp.pl 
 Zgłoszenia w dniu imprezy przyjmowane są do czasu wyczerpania się materiałów startowych.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili podania nam następujących danych: Informacje o organizacji
zgłaszanej oraz o startujących (kategorie startowe, imiona i nazwiska, roczniki urodzenia, podział na 
zespoły startowe). W tym celu wypełniamy kartę zgłoszeń.

 osoby niepełnoletnie składają organizatorowi w dniu zawodów, zgodę  rodziców (prawnych opiekunów) 
na udział w imprezie

 każdy z uczestników ubezpiecza się we własnym zakresie
 Dokonanie wpłaty wpisowego na imprezę jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem imprezy 

oraz jego akceptacją.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ( Dz.U.Nr 133 poz.883 ) każdy 
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przygotowania 
niezbędnych dokumentów związanych z udziałem w w/w imprezie,
każdy uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku ( bez podania imienia i nazwiska ) 

dla potrzeb sprawozdawczych i reklamowych imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak 
niezbędne do realizacji imprezy.

IX. JAK DOTRZEĆ DO BAZY
Odjazd autobusu komunikacji miejskiej:
Z przystanku - Rybnik Dworzec Autobusowy  
linia 43  - 9:13
Z przystanku - Gliwice Dworzec PKP
PKS Racibórz – 6:10
Autobus powrotny do Rybnika 15:06, 17:06  ;  Autobus powrotny do Gliwic 15:07, 17:37

X. FORMA I KATEGORIE
 RK - trasa rekreacyjna (dowolna liczba osób w zespole) bez klasyfikacji
 TD - dla dzieci – rocznik 2005 i młodsi, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
 TM - dla młodzików - 2002-2004, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
 TJ - dla juniorów - 1998-2001, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
 TS - trasa dla zaawansowanych – rocznik 1998 i starsi, start indywidualny
 TW - trasa dla weteranów – rocznik 1968 i starsi – start indywidualny
 TW65  - trasa dla nestorów – rocznik 1953 i starsi – start indywidualny

XI. ŚWIADCZENIA
 nagrody dla 3 najlepszych drużyn w każdej z kategorii TD , TM , TJ , TS , TW , TW65
 dyplomy do 3 miejsca
 pamiątkowa naklejka dla wszystkich uczestników
 poczęstunek turystyczny dla wszystkich uczestników
 materiały startowe na trasy turystyczne dla wszystkich uczestników
 przejazd zabytkową kolejką wąskotorową w Rudach dla każdego uczestnika.
 potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na Orientację - 2 punkty

XII. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
8:00 – otwarcie bazy dla uczestników
8:30 – 10:30 - praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, przyjmowanie brakujących opłat wpisowego; 
uwaga - zmiany i nowe zgłoszenia najpóźniej 20 minut przed odprawą techniczną
10:35 - otwarcie imprezy; odprawa techniczna
11:00 – Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową na start zawodów
11:45 – minuta „zero”
15:30 – zakończenie zawodów (możliwe wcześniejsze zakończenie dla krótszych tras)
16:30 - zamknięcie bazy imprezy



XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego
 wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty
 Uczestnicy imprezy na orientację są zobowiązani do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie 

trwania imprezy, w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie 
odpowiadają materialnie ich rodzice ( opiekunowie prawni ) 

 możliwość zakupu książeczki InO, cena 5 zł
 w przypadku miejsc (od 1 do 3) z tą samą ilością punktów karnych w danej kategorii o miejscu wyższym 

decyduje pomiar odległości. Zasada obowiązuje tylko na potrzeby przyznania nagród.
 w kategorii TS limit czasu zostanie zwiększony tylko raz o 10% (podstawowego czasu) tym, którzy mają 

więcej niż 50 lat
 w kategorii TW limit czasu zostanie zwiększony tylko raz o 10% (podstawowego czasu) tym, którzy mają 

więcej niż 67 lat
 wszystkie informacje dotyczące imprezy i zgłoszeń będzie można śledzić na klubowym FB (KinO 

ZORIENTOWANI), zachęcamy do polubienia naszej strony
 Główną atrakcją jubileuszowej imprezy to przejazd zabytkową kolejką wąskotorową
 jak będzie pogoda istnieje możliwość skorzystania z parku linowego za dodatkową opłatą
 punkt gastronomiczny na wagonach kolejki


