REGULAMIN
Impreza odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Turystycznych Imprez na Orientację

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na
ORIENTACJĘ
„Wokół Francuskiej”
w ramach

X edycji Święta Saskiej Kępy
ORGANIZATOR
TERMIN
MIEJSCE
FORMA

: Oddział PTTK Warszawa Praga im. Z. Glogera
: 23. 05. 2014 r. (sobota)
: Warszawa Praga Południe – Saska Kępa, ul. Francuska 22
: TRASA OTWARTA (TO) - 1 etap dzienny, start w zespołach 1-5
osobowych, 3 pkt na OInO
Jednocześnie można pokonać trasę: Warszawa Saska Kępa 1/W/15
pt. „Dzielnica artystów”, mapa i karta startowa dostępna jest pod
adresem http://www.trino.pttk.pl/images/pdf/mapa/Saska_Kepa.pdf
START
: godz.14-16.30, w bramie posesji przy ul. Francuskiej 22
TEREN
: zurbanizowany na Saskiej Kępie
DOJAZD
: autobusem ZTM lub tramwajem do Ronda Waszyngtona (dalej na
piechotę ul. Francuską zamkniętą dla zmotoryzowanych)
WPISOWE
: gratis
ŚWIADCZENIA
: mapa dla uczestnika, potwierdzenie pkt na OInO, drobne upominki
dla osób, które odpowiedzą na co najmniej 50% pytań oraz oddadzą
kartę startową do godz. 17.00, punkt promocyjny, wystawa pamiątek
turystycznych z dorobku Oddziału PTTK (w godz. 14.00 - 17.00) itp.
NAGRODY
: upominki za oddane odpowiedzi w 50% oraz nagrody dla najlepszych
ZGŁOSZENIA
: na starcie
INFORMACJE
: kierownik imprezy: Danuta Kończak tel. 506 661 428
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, strój dopasowany do okoliczności, coś do
pisania, inwencja własna bardzo wskazana itp.
UWAGI
: na rajdzie będzie można nabyć ks. ino (w cenie 2 zł), zweryfikować
odznakę InO oraz uzyskać inne materiały, wziąć udział w bardzo
wielu atrakcjach Święta Saskiej Kępy wzdłuż ul. Francuskiej – m.in.
wysłuchać koncertów na kilku scenach, obejrzeć dorobek i historię
Saskiej Kępy lub zakupić pamiątki wielu wystawców
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody
wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, członkowie
PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie, ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatorów.

www.trepklub.waw.pl
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