
VI impreza specjalnościowa Chorągwi 

Stołecznej ZHP 

 „MIKSER 2019”     
w ramach  

V Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych Imprez na Orientację       

                         

REGULAMIN 
CEL  : - prezentacja walorów krajoznawczych i historycznych Twierdzy Modlin, 

           - nauka poruszania się w terenie za pomocą mapy i kompasu, 

           - zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych  

ORGANIZATOR  : - Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy www.stoleczna.zhp.pl  

         - Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2  

 www.nowydwormazowiecki.zhp.pl  

         - HKT „TREP” PTTK  z Oddziału PTTK W-wa Praga  im. Z. Glogera  

 www.trepklub.waw.pl  

przy współpracy     : Harcerskiego Oddziału PTTK w Miński Maz.,  

         Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin – www.modlinmuzeum.pl  

 

TERMIN : 11 maja 2019 r. (sobota) 

 

FORMA             : TO/ TRASA OPEN - 2 etapy dzienne, zespoły 1-5 osobowe, 2 x 3 pkt na OInO,   

   1.TRInO 4/M/19 Modlin-Twierdza „Najdłuższe koszary w Europie” ok. 5 km 

    2.TRInO 5/M/19 Modlin „Twierdza trzech kultur” ok. 3 km 

       Obie trasy się uzupełniają i będą udostępnione w dniu imprezy. 

 

TEREN : dawnych koszarów wojskowych, miejscami parkowo-leśny, częściowo  

   zurbanizowany, z przejściem po wysokiej skarpie z punktami widokowymi, a  

   także podziemiami, korytarzami z dużą ilością obiektów fortecznych z różnych  

   okresów funkcjonowania twierdzy 

MAPY :  kolorowe do biegu na orientację w skali ok. 1:7 500 i 1:4 000 z lat 2004 i 2017  

ZGŁOSZENIA : do dn. 10.05.2019 r. do godziny 22.00 przyjmowane będą poprzez formularz  

   zgłoszeniowy na www.orienteering.waw.pl    Na starcie tylko w  przypadku  

   wolnych miejsc i świadczeń (mapy).  

INFORMACJE   : Andrzej Krochmal  - tel. 605 403 929, e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl.  

CENTRUM       :  wejście do koszar pod Wieżą Czerwoną ul. R. Gołąba 
DOJAZD  :  - własnym transportem:  należy zjechać z drogi S7 (na Gdańsk) w DK 85 (za  
         Czosnowem) lub DK 62 (za mostem na Wiśle) 
        - pociągiem do stacji Modlin skąd 2,5 km pieszo lub rowerem www.rozklad-pkp.pl  
        - autobusem z W-wy z Dw. Zachodniego, Centralnego, Gdańskiego do Twierdzy  
          Modlin na ul. Ledóchowskiego (przyst. przy muzeum) www.pksbilety.pl  
          www.translud.pl  
        - samolotem na lotnisko Warszawa Modlin 
WPISOWE           : - od osoby za trasę                    -  3,0 zł 

    - od osoby za 2 trasy       -  5,0 zł 

    - harcerze uczestnicy zbiórki      -  0,0 zł 

ŚWIADCZENIA : mapa dla uczestnika, zwiedzanie Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin i innych udostępnionych w ramach zbiórki specjalnościowej Chorągwi 

Stołecznej ZHP, pamiątkowa naklejka, potwierdzenie pkt na OInO, TRInO, 

http://www.stoleczna.zhp.pl/
http://www.nowydwormazowiecki.zhp.pl/
http://www.trepklub.waw.pl/
http://www.modlinmuzeum.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.rozklad-pkp.pl/
http://www.pksbilety.pl/
http://www.translud.pl/


HOTK, OTP, KOT oraz 25 lat InO HKT „TREP” PTTK (patrz regulaminy), 

weryfikacja odznak ino, możliwość zakupu książeczki odznaki InO  

START                 : w godz. 10.00 – 14.00, zamknięcie mety – godz. 16.00 

UWAGI KOŃCOWE : impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec 

uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy z 

przynależnością do PTTK i ZHP są ubezpieczeni, a pozostali ubezpieczają się we 

własnym zakresie, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

http://www.trepklub.waw.pl 

 DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE – ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gołąba Ryszarda, ppłk., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  52.4347, 20.6744 

http://www.trepklub.waw.pl/
https://mapa.targeo.pl/nowy%20dwor%20mazowiecki,golaba%20ryszarda%20pplk
https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.4347/20.6744

