
 

 

Regulamin XXIII Turystycznego Rajdu 
na Orientację im. Maćka Ostrowskiego  

"Jesień Idzie" 2018  
Miejsce: Podkowa Leśna  
Termin: 28 października 2018 r. (niedziela)  

  

Cel: Popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z mapą i kompasem, uczczenie obchodów 100-tnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, pokazanie piękna Miasta Ogrodu – Podkowa Leśna, 100 lecie grupy Skamander.  
Forma: Turystyczne marsze na orientację na trasach:  
Etap 1:TF trasa familijna, budowniczy Łukasz Skłodowski OInO, TP dla początkujących, budowniczy: Łukasz Skłodowski OInO, 
TU dla średniozaawansowanych, budowniczy Tymon Skadorwa PInO, TZ dla zaawansowanych, budowniczy Tymon Skadorwa 
PInO.     
Etap 2 krajoznawczy: TP - Tomasz Chodorski, TU, TZ - Anna Kadłubowska PInO. 
Długość etapów ok 3-4 km. Maksymalna Odległość Stowarzysza – MOS = 500 m (o ile na mapie nie wskazano inaczej). 
Sędzia Główny: Tymon Skadorwa PInO 
Wyniki na trasach TZ i TU zaliczane są do TMWiM. Ponadto, impreza kwalifikowana jest również do Pucharu Jedynki w InO 
(wszystkie trasy). Każdy z etapów za 2 punkty do OInO. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej Rajdu. 
Mapy: kolorowe, lub czarno-białe, niepełne, dla tras TZ i TU – modyfikowane  
Teren: Etap 1, leśny, miejscami podmokły lub piaszczysty, pofałdowany, miejscami o ograniczonej przebieżności  
Etap 2: miejski, ulice o niewielkim ruchu samochodowym, o ciekawych założeniach architektonicznych Miasta Ogrodu. 
Start i Meta: Na tyłach stacji WKD Podkowa Leśna Główna, śródmeta w okolicy stacji WKD Podkowa Leśna Zachodnia 
Program: od 10:20 – rejestracja uczestników, 10:40 – powitanie uczestników, 10:50 – rozpoczęcie startów, 12:00 zamknięcie 
startu, ok. 16:30 zakończenie imprezy. Meta czynna do ostatniego uczestnika, lub do godziny 17:00.  
Dojazd: WKD, samochodem prywatnym, ogólnodostępne miejsca parkingowe dla samochodów znajdują się przy ulicach, 
zachęcamy do skorzystania z kolejki WKD, ilość miejsc do parkowania samochodów jest ograniczona. 
Zgłoszenia: Do 26 października (piątek) do godz.18: 00 przyjmuje kierownik Rajdu emailem na adres JesienIdzie@op.pl, 
lub poprzez portal orienteering.waw.pl. W zgłoszeniu proszę podać trasę, skład oraz ilość zgłaszanych osób i zespołów.  
Wpisowe: Płatne na starcie: 7 zł dla członków PTTK, 10 zł pozostali, dla niezgłoszonych w terminie – 12 zł.  
Z wpisowego na trasie TZ lub TU zwolnieni są zdobywcy pierwszych miejsc w TRnO Jesień Idzie 2017: [TF] Agnieszka, Kinga i 
Piotr Segit, [TP] Michał Nowacki, [TU] Marek Drożdż, Wadim Kulaj, Roman Zając, [TZ] Tomasz Gronau, Renata i Tomasz Łaski, 
a także posiadacze biletu darmowego wstępu wydanego przez MKInO PTTK.   
Świadczenia: mapa dla uczestnika, poczęstunek, pamiątkowa naklejka, potwierdzenie dla zbieraczy odznak, dla zwycięzców 
bezpłatny udział na trasach TZ lub TU w roku 2019 r. za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji końcowej TZ, TU i TP.  
Organizatorzy: Przyjaciele Maćka Ostrowskiego, formalny nadzór nad imprezą: Koło PTTK nr 1 przy Politechnice 
Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie  
Kontakt do kierownika (zapisy): Ryszard Wilk OInO, email: JesienIdzie@op.pl, telefon: 602-854-843.   
Obsługa sekretariatu: Zuzanna Malanowska. 
 
Postanowienia końcowe:  

*TRnO jest organizowany przez WOLONTARIUSZY, którzy nie czerpią z tego tytułu żadnych dochodów, prosimy 
o uszanowanie ich trudu i poświęconego czasu. * Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. * Uczestnicy powinni posiadać 

przynajmniej jedną sprawną latarkę na zespół, oraz długopis.  
* Wskazane jest posiadanie kompasu / busoli, które zwłaszcza na trasach TU/TZ mogą okazać się potrzebne. * Impreza może zostać 
odwołana w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu przez Nadleśnictwo. Informacja o odwołaniu imprezy zostanie przesłana 
do osób, które się zgłosiły w terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz umieszczona na stronie internetowej imprezy 
http://jedynka.om.pttk.pl/ * Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków pogodowych i terenu, w którym 
odbywa się impreza. * Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas imprezy wobec uczestników i osób 
trzecich. * Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich 
dorośli opiekunowie lub rodzice. * Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Członkowie PTTK posiadający opłaconą składkę 
objęci są ubezpieczeniem NNW w ramach obowiązującej umowy ubezpieczeniowej w PTTK. * Uczestnicy niepełnoletni przed startem 
w imprezie są zobowiązani przedstawić pisemne pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w imprezie, lub ustną zgodę 
pełnoletnich opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za ich start w imprezie. W pisemnym pozwoleniu musi znajdować się zdanie, 
że rodzice zapoznali się z niniejszym regulaminem. * Dana trasa zostanie rozegrana, jeśli w terminie zgłoszone zostaną, co najmniej 
3 drużyny i na start zgłosi się, co najmniej jedna drużyna. W przypadku nierozgrywania danej trasy osoby zgłoszone będą miały 
możliwość startu na innej trasie. * Na imprezie zabrania się spożywania alkoholu, oraz środków odurzających.   
* Zabrania się używania otwartego ognia na terenach leśnych. * Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty 
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* Zabrania się korzystania z odbiorników GPS podczas przebywania tras etapów na zawodach. * Na imprezie zabrania się poruszan ia 
na terenach upraw leśnych oraz rezerwatów w sposób inny niż znakowanymi szlakami i drogami.  
* Podczas odwiedzania ruin, zamków, piwnic, jaskiń, jam, fortów, schronów, terenów poprzemysłowych, cmentarzy itp. należy 
zachować szczególną ostrożność ze względu na niezabezpieczone zapadliska, skarpy bez barierek, grożące zawaleniem stropy, 
wystające pręty i elementy żelbetonowe, obsypujący się gruz, niezabezpieczone studzienki, śmiecie itp. . * Zabrania się kąpieli w 
jeziorach i ciekach wodnych. * Cieki wodne przekraczamy w miejscach wyznaczonych po mostach, kładkach, itp. 
* Zabrania się przechodzenia przez tory kolejowe w innych miejscach niż wyznaczone przejścia. Podczas przechodzenia przez drogi 
asfaltowe/utwardzone należy zachować szczególną ostrożność. * Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości w lesie oraz 
przestrzegania regulaminów i przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody.  
*Uczestnicy imprezy wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do 
przeprowadzenia rejestracji, poprowadzenia zawodów na orientację, oraz na opublikowanie wyników klasyfikacji imprezy i TMWiM. 
Brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w imprezie. Administratorem Danych Osobowych jest 
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie – ul Senatorska 11, kontakt:  info@om.pttk.pl. Dane kontaktowe za zgodą uczestnika 
mogą również być wykorzystane do zaproszenia na kolejną edycję Rajdu. 
*Uczestnicy są poinformowani, że na imprezie mogą być robione zdjęcia w tym zdjęcia grupowe i wyrażają zgodę na ich opublikowanie 
w galerii utworzonej na stronie internetowej organizatora. 
* Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK, oraz Karta Turysty PTTK. * Ostateczna interpretacja 

niniejszego regulaminu należy do organizatorów.                                                          http://jedynka.om.pttk.pl/  


