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Impreza Ogólnopolska 

VII Runda Młodzieżowego Pucharu Województwa Pomorskiego w 

Turystycznych Marszach na Orientację w kategoriach wiekowych: TD, TM, TJ 

IX Runda Pucharu Pomorza Gdańskiego – kategoria TU, TZ                   

                                    

Rumia 16–17 listopada 2019 

 

R E G U L A M I N  T R A S Y  T O W A R Z Y S Z Ą C E J  
 

Organizator:  

SMT Włóczykij Rumia 

 

Współpraca: 

SKKT „Włóczykij”  

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, ul. Batorego 29 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57 

UKS „Siódemka” Rumia 

 

Termin: 

16.11.2019 (sobota)   

 

Miejsce: 

miasto Rumia i lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

Baza – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, ul. Batorego 29 

 

Cele zawodów: 

 rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki 

kwalifikowanej i rekreacji, 

 podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników, popularyzacja turystycznych 

imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,  

 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO. 

 

Zespół Organizacyjny: 

Kierownik zawodów  – Joanna Kuźba PInO 730 

Sędzia Główny    – Justyna Kuźba PInO 727 

Obsługa Biura   – Iwona Gniewkowska PInO 729 

Budowa trasy   – Kornelia Nowicka–Bielecka PInO 731 

     – Iwona Gniewkowska PInO 729 

IInnOO  WWłłóócczzyykkiijj  JJEESSIIEEŃŃ  22001199  
 



 

Forma i ranga zawodów: 

 zawody dzienne, JEDNOETAPOWE  

 zespołowe  (1-10 osób) bez ograniczeń wiekowych 

 2 pkt do Odznaki InO (w Bazie Zawodów będzie możliwość zakupienia książeczek Odznak 

Imprez na Orientację w cenie 5 zł/sztukę oraz weryfikacji odznak InO do małej złotej 

włącznie) 

 

Teren i mapa: 

teren łatwy do przejścia (nawet z wózkiem) miejsko-leśny, długość trasy ok. 5 km, mapa pełna 

kolorowa 

 

Punktacja i sędziowanie: 

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych 

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 10 stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem:  

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf 

 

Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które: 

 zapoznały się z niniejszym regulaminem, 

 dokonały zgłoszenia, 

 uiściły opłatę startową (lub są z niej zwolnione), 

  w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko  

i odpowiedzialność (osoby dorosłe) lub złożą podpisane przez rodzica/opiekuna 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji 

warunków udziału na własne ryzyko i odpowiedzialność (osoby niepełnoletnie). 

Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach. 

Przy rejestracji osoby Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z rodzicem lub 

opiekunem w celu potwierdzenia wyrażonej zgody.  

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia na adres turysta.2c@gmail.com do dnia 13 listopada 2019 (środa) do godz. 23.59  

lub bezpośrednio do organizatorów. 
 

Marsze organizowane są ze środków własnych, dofinansowania z Urzędu Miasta Rumia oraz 
darowizn uczestników. Prosimy o wpłaty darowizn w wysokości najchętniej 5zł od zgłoszonej 
osoby na konto Stowarzyszenia Miłośników Turystyki „Włóczykij”: 52 1140 2004 0000 3402 7746 
1814 z tytułem „DAROWIZNA InO + nazwa drużyny” lub płatne przed startem w Bazie.  

 
Dla mieszkańców Rumi i uczniów rumskich szkół udział jest BEZPŁATNY pod 
warunkiem dokonania zgłoszenia w terminie    
 

Świadczenia: 

 kolorowa mapa dla każdego uczestnika,  

 słodka przekąska, woda lub sok do picia  

 potwierdzenie punktów do OInO i OTP, weryfikacja odznak InO, TRInO 

 naklejka okolicznościowa 

 

 

 

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
mailto:turysta.2c@gmail.com


 

Postanowienia końcowe i uwagi: 

 zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

 zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 

 wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska  

w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora 

oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych 

przez SMT „Włóczykij” Imprez na Orientację, jak również na ich gromadzenie w bazach 

danych SMT „Włóczykij” zgodnie z zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnikowi przysługuje 

prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Organizatora. Zgadzają się również na otrzymywanie drogą 

elektroniczną korespondencji i udostępniają w tym celu swój adres e–mail zgodnie  

z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 

1204), 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 

 za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, 

 wszystkie informacje dostępne na stronie fb: InOWloczykij, 

 uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z zagrożeniami występującymi w lesie 

http://link.do/zagrozenia.  

 

Ramowy program imprezy towarzyszącej: 

SOBOTA 16 listopada 

 godz. 9.00  – rozpoczęcie pracy biura trasy towarzyszącej  

                                    (SP 7 w Rumi, ul. Batorego 29) 

 godz. 10.00   – start wg przyznanych minut (informacja będzie wysłana na adres    

                                     mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie) 

 ok.  godz. 14.00  – zamknięcie mety trasy towarzyszącej (SP 7 w Rumi, ul. Batorego 29) 

 

  WAŻNE! Do biura należy zgłosić się przynajmniej 15 minut przed wyznaczona godziną startu 

 

Kompletne wyniki zostaną opublikowane na: 

stronie PKInO PTTK: Pomorska KInO 

stronie InO Włóczykij: InO Włóczykij 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                  

                             ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

                                                                                                                                                                

                          ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

Bądź aktywny, nie siedź w domu! 

 

https://www.facebook.com/InOWloczykij/
http://link.do/zagrozenia
https://pomorskie-ino.blogspot.com/
https://www.facebook.com/InOWloczykij/

