
 

 

II Zimowe Marsze na Orientację 

ZiMnO 2012 
 
 

REGULAMIN 
 

 

CEL:    popularyzacja turystycznych imprez na orientację i odznaki InO, 
sprawdzian własnych umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie, 

propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu. 
 

ORGANIZATOR:  Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 
 

TERMIN:  29 stycznia 2012 r. (niedziela) 
 

FORMA:  turystyczne marsze na orientację (1 etap dzienny, 2 pkt. do OInO) w kategoriach: 
TZ (=TS/TJ) – trasa dla zaawansowanych – start indywidualny, 

II runda XLV Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 

TU – trasa dla średniozaawansowanych – zespoły 1-2-osobowe, 

TP – trasa dla początkujących: zespoły 2-5-osobowe. 
 

ZGŁOSZENIA: do 26.01.2012 (czwartek) przyjmowane będą przez kierownika Imprezy Szymona Bijaka  

e-mailem: spellbinder@poczta.fm. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych 

świadczeń oraz powodują wzrost wpisowego o 1 zł. 
 

MIEJSCE:  Warszawa – Park Młociński; baza przy wiatach turystycznych na końcu ul. Papirusów 
 

DOJAZD: autobusem linii 114 lub 181 do przystanku DZIERŻONIOWSKA (uwaga! przystanek na 

żądanie), a następnie ok. 700 m ul. Papirusów w kierunku Wisły. 
 

START:   o godz. 10:30 uroczyste podsumowanie XLIV edycji Konkursu TMWiM w MnO 
godz. 11:00 – trasa TZ; godz. 11:15 – trasa TU i TP 

 

WPISOWE:  członkowie PTTK, uczestnicy kursu OT w Jedynce - 4 zł; pozostali uczestnicy - 5 zł.  
 

ŚWIADCZENIA:   

• mapa dla zespołu,  

• potwierdzenie punktów do odznak OInO, OTP, TP i innych,  

• dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 

• pamiątkowa naklejka, 

• cos na ząb i ciepła herbatka. 
 

UWAGI KOŃCOWE:  

• impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 

• za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, 

• uczestnicy, będący członkami PTTK z ważną legitymacją są ubezpieczeni od NNW, 

pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK,  

• impreza jest non-profit, organizatorzy nie czerpią korzyści finansowych z jej 

przeprowadzenia,  

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

http://jedynka.om.pttk.pl 


