Mokotówka
Turystyczna Impreza na Orientację w Światowy Dzień Roweru
TERMIN I MIEJSCE:
3 czerwca 2021 r. (czwartek), Warszawa – Mokotów
ORGANIZATOR:

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)
FORMA, ETAPY, TRASY:
WIELKIE KOŁO (WK): turystyczna rowerowa trasa na orientację, długość 16-18 km,
•
pełna mapa z możliwymi niewielkimi przekształceniami (wycinkami), start w zespołach 1-5 osobowych;
MAŁE KOŁO (MK): turystyczna rowerowa trasa na orientację, długość ok. 10 km, pełna mapa,
•
start w zespołach 1-5 osobowych;
START: czynny w godz. 16:00-18:00, zlokalizowany w Parku Arkadia
(dokładna lokalizacja zostanie podana do środy 2.06.)
META: w tym samym miejscu, co start. Definitywne zamknięcie mety o godz. 20:00.
TEREN: miejsko-parkowy
DOJAZD: autobus, metro, tramwaj, a następnie pieszo; transport własny (rower!)
WPISOWE: 6 zł / osoba
preferencyjnie w przedpłacie: przelewem na 9* 114* 2**4 **** 33*2 3893 1615 (mBank)
lub BLIKiem na nr 5*1 16* 9*3 (gdzie zamiast * wpisujemy 0) – Barbara Szmyt
ew. możliwa jest płatność na starcie (wówczas prośba o przygotowanie odliczonej kwoty)
ŚWIADCZENIA: mapa, karta startowa, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO,
coś słodkiego na mecie
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race,
lub telefonicznie do 3.06.2021 r. (czwartek) godz. 6:00 albo na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje
pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 2 zł).
INFORMACJE:
pod adresem mailowym szmytbarbara@gmail.com lub telefonicznie: 501 160 903,
bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

o

Dana trasa zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej 5 osób do dn. 1.06. (wtorek).

o

Chętni mogą trasę pokonać również na hulajnodze lub… pieszo J

o

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator
nie odpowiada, członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

o

Na trasach obowiązywać będzie punktacja Regulaminów Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK.

o

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

o

Istnieje możliwość startu także w piątek 4.06. (jedynie po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem i z możliwością
przesunięcia miejsca startu/mety o ok. 2 km).

