II Letnie Błądzenie
Organizator: Klub InO Stowarzysze
Zespół organizacyjny: Joanna Puternicka, Jacek Wieszaczewski
Miejsce imprezy: Łajski k. Legionowa
Termin: 3 sierpnia 2013
Baza imprezy: Bar „Przy Kominku”, ul. Grzybowa 23, (52.423792 N, 20.922343 E) jeśli
będzie czynny, jeśli nie, przy wejściu do lasu na końcu ulicy Grzybowej (ogłosimy w
tygodniu przed imprezą).
Dojazd: samochodem (parkowanie w dozwolonych miejscach w pobliżu bazy), transport
publiczny: autobus 731 do przystanku Osiedle Młodych (0,5 km do bazy) lub Koleje
Mazowieckie (linie 9, 27) do stacji Legionowo Przystanek (ok. 1,5 km do bazy)
Afterparty: Cafe Balaton, Warszawa-Gocław, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, od godz. 19:00
(52.229837 N, 21.08821 E)
Trasy i kategorie:
• TZ – dla zaawansowanych, zespoły 1-2-osobowe, 2 etapy, mapy dziwne i z
niespodziankami, 2x2 pkt na OInO,
• TU – dla średnio zaawansowanych, zespoły 1-3-osobowe, 2 etapy, mapy nieco
udziwnione ale bez większych szaleństw, 2x2 pkt na OInO,
• TP – dla początkujących, zespoły 1-3-osobowe, 2 etapy, mapy lekkie, łatwe i
przyjemne, 2x2 pkt na OInO,
• RK – rekreacyjna, dostępna dla wszystkich podczas afterparty, zespoły dowolne, 1
etap, 1 pkt. na OInO
Teren: w dzień: las, ciekawa rzeźba, możliwe krzaki ale nie za wiele; wieczorem: teren
rekreacyjny nad jeziorkiem
Start: czynny od 9:15 do 10:30 w bazie imprezy
Wpisowe i zgłoszenia: w kat. TZ, TU, TP zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą
formularza elektronicznego na stronie http://orienteering.waw.pl do 02.08.2013 godz.
12:00, ewentualnie e-mailem na adres koolka10@wp.pl. Wpisowe: 7 zł na osobę, płatne na
starcie. Zgłoszenie po terminie lub na starcie powoduje wzrost wpisowego o 2 zł i ryzyko
niepełnych świadczeń. W kat. RK zgłoszenia na starcie porannych etapów, bez
dodatkowego wpisowego.
Punktacja: według zasad Komisji InO ZG PTTK, na trasie RK możliwe różne odstępstwa.
Świadczenia:

• materiały startowe + ciasto,
• okolicznościowa naklejka,
• inne niespodzianki.
Wyposażenie uczestników:
• kompas lub busola, coś do pisania,
• ubranie (lub jego brak) odpowiedni do stopnia upału lub ulewy,
• dobry humor i ciut zmysłu orientacji w terenie ;)
• środki nabywcze odpowiednie do apetytu na produkty oferowane w jednej i drugiej
bazie.
Postanowienia końcowe:
• impreza odbędzie się niezależnie od tego, co będzie lecieć z nieba,
• ubezpieczenie we własnym zakresie, organizator nie bierze odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez uczestników i wszelkie wypadki,
• impreza może się nie odbyć w przypadku zakazu wstępu do lasu (dzienne etapy,
wieczorny jak najbardziej może się odbyć i w tych smutnych okolicznościach).
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