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POWIAT OTWOCKI

Powiat Otwocki 
zaprasza na

Karczewskie
Poszlaki

REGULAMIN

Rowerową grę terenową 

Start: 24 / 09 / 22
 godz. 10.00, 

ul. A. Mickiewicza 
róg Czerwonej Drogi 

(przy Pomniku Ciuchci), 
Karczew
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1. Termin i miejsce
Gry terenowe odbędą się w dniu 24 września 2022 r. (sobota). Wszystkich chętnych 
zapraszamy na trasy od godziny 10.00 do 13:00. Miejsce startu znajduje się przy 
Pomniku Kolejki Wąskotorowej, ul. Adama Mickiewicza róg Czerwonej Drogi. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy!

2. Organizator: Powiat Otwocki.

3. Partnerzy:  Oddział PTTK im. M. Andriollego w Otwocku; 
Otwocki Kalendarz Kulturalny.

4. Cele wydarzenia
• Popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako znakomitej formy 

aktywnego wypoczynku;
• Praktyczne sprawdzenie umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania 

się mapą i kompasem; 
• Rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i 

rekreacji. 

5. Forma, etapy, trasy/kategorie
Na Uczestników czekają dwie trasy. Pierwsza, turystyczna, została przygotowana 
w dwóch stopniach trudności. Druga to klasyczna trasa InO, również w dwóch 
stopniach trudności. Dodatkowo dostępna będzie również trasa rowerowa o długości 
ok. 20 km. 

Uczestnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie etapów i wybranej trasie/kategorii.

6. Teren i mapy
Teren leśny i/lub miejski, o bardzo różnorodnym ukształtowaniu i zalesieniu, 
miejscami podmokły lub o zróżnicowanej przebieżności, występowanie wód śródlą-
dowych. 
Mapy: kolorowe, przekształcone, w odpowiedniej skali, w tym nietypowe. 

7. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawierające odpowiednie dane będą przyjmowane za pomocą formularza 
elektronicznego: https://www.orienteering.waw.pl. Można przysłać je także  mailem 
na adres: sport@powiat-otwocki.pl.  
Inne informacje: kierownik imprezy – Paweł Starzyński tel.: 502 30 19 83; 
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl.

8. Świadczenia
• Mapa na etap dla każdego uczestnika;
• Dostęp do wody pitnej przy starcie;
• Pamiątkowa naklejka;
• Potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO);
• Protokół i wyniki w formie elektronicznej.

9. Dane osobowe i wizerunek
Podczas imprezy będą robione zdjęcia, udział w imprezie jest potwierdzeniem zgody 
na ich wykorzystanie przez Organizatora w relacji z imprezy. Dane osobowe podane 
przy zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji imprezy, 
w szczególności: wyniki imienne zostaną opublikowane na profilu FB Powiat Otwoc-
ki i PTTK Otwock oraz na www.powiat-otwocki.pl.

10. Postanowienia końcowe
Wydarzenie będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na ten czas wymo-
gami sanitarnymi i zasadami bezpieczeństwa. Uczestników i organizatorów obowią-
zuje stosowanie środków ochrony osobistej. Wydarzenie odbędzie się bez względu na 
pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizator nie 
odpowiada. Na wydarzeniu obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK (ewentualne 
odstępstwa będą podane na mapie). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w im-
prezie pod opieką dorosłego opiekuna. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie 
kodeksu drogowego i zasad Fair Play.


