
4 Krajoznawcza Impreza na Orientację „InOBydgoszcz„ 
12.12.2020  

1. ORGANIZATORZY: 
 Klub Turystyczny ,,Wanożnik”  
 Oddział ZK-P w Bydgoszczy 

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
Impreza odbędzie się bez względu  na pogodę w dniu 12 grudnia 2020 r. .Start i meta 
imprezy znajdują się w Śródmieściu Bydgoszczy (okolice dworca PKS). Dojazd:  
T 3, 4, 5, 6, 8, 10, A 52, 55, 57, 59, 60, 64, 80. Dokładne miejsce i czas startu zostanie 
podane każdej drużynie osobno do 11.12.2020. 

3. CEL IMPREZY: 
- propagowanie czynnego wypoczynku i zasad ochrony środowiska 
- rozszerzenie wiedzy krajoznawczej i turystycznej 
- nabycie umiejętności orientacji w terenie i korzystania z mapy 

4. UCZESTNICTWO: 
Uczestnicy startują indywidualnie (dorośli) lub w drużynach, młodzież i dzieci pod 
opieką osób dorosłych, drużyny maks. 5 osobowe. Trasa ok. 6 km (22 PK). 
Mapa z wycinkiem planu Śródmieścia Bydgoszczy z 1939 r. 
Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu (ale będzie decydował o miejscu), 
jednak do godz. 15:00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie. 
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK 
(http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php) 

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 
Zgłoszenia drogą elektroniczną: szlakitadeusza@gmail.com, ewentualnie 
telefonicznie pod nr 602 239 253 do dnia 12.12.2020. Koszt mapy – 2 zł. 

6. PROGRAM IMPTREZY: 

12.12. 2020 roku (sobota) 
 1000 – 1230  start drużyn 
 1230 - 1500  udział w imprezie i przyjmowanie uczestników na mecie 
 do 1500   zakończenie imprezy  

7. ŚWIADCZENIA: 
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą (przynajmniej jedna na drużynę). 
Fachowa obsługa przodowników turystyki kwalifikowanej. 
Potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (1 punkt) i Odznaki 
Turystyki Pieszej. 

8. PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
Pierwsza relacja z imprezy zostanie zamieszczona na profilu:   
https://www.facebook.com/szlaki.tadeusza  w  niedzielę 13 grudnia, a szczegółowy 
protokół do piątku 25 grudnia 2020 na stronie:   www.skarmat.pl . 

9. OBOWIĄZKI I ZALECENIA EPIDEMICZNE: 
W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 możliwość udziału w  
imprezie będą miały osoby, zespoły zgłoszone i potwierdzone w wyznaczonym 
terminie (ilość drużyn ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).  
Po odbiór materiałów startowych zgłaszają się kierownicy grup zespołów oraz osoby 
startujące  indywidualne (w maseczce zakrywającej nos i usta) z zachowaniem 
wymaganego dystansu w wyznaczonej godzinie.  
Godziny startowe zostaną przesłane uczestnikom na ok.  20 godzin przed imprezą  
(w celu uniknięcia niepożądanego tłoku).  



Na starcie/mecie może przebywać tylko jedna drużyna lub osoba indywidualna. 
Podczas pokonywania trasy wpisy do karty startowej będą wykonywane własnym 
przyrządem do pisania.  
Na mecie imprezy nie będą serwowane żadne posiłki oraz napoje.  

10. UWAGI KOŃCOWE: 
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 
odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez uczestników jak i osoby trzecie. 
Uczestnicy zgłaszający się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, 
klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska  
w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych. 
Osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych. 
Uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa imprezy. 
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