
świderskie

Oddział PTTK 
im. M. E. Andriollego

serdecznie 
zaprasza na 

Termin i miejsce 
21 maja 2022 r. (sobota). Start
i meta: willa Agatka, 
ul. Mickiewicza 43/47, (teren Ogniska 
Wychowawczego „Świder”), Otwock. 
Na start zapraszamy od godziny 
10:00 do 12:00. Zamknięcie mety 
o godzinie 16:00. Impreza odbywa się 
w ramach Festiwalu Świdermajer 2022. 

PosTanowienia końcowe
Wydarzenie odbędzie się bez względu 
na pogodę.
Za szkody wynikłe wobec uczestników 
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 imprezie pod opieką 
dorosłego.
Obowiązkiem uczestnika jest 
przestrzeganie kodeksu drogowego 
oraz zasad fair play. 

organizaTor 
Oddział PTTK im. M. E. Andriollego 
w Otwocku

ParTnerzy 
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki 
i Sportu w Otwocku
Otwocki Kalendarz Kulturalny

Forma, eTaPy, Trasy, 
kaTegorie 
TP (trasa dla początkujących) – 
2 etapy / około 3–4 km;
TU (trasa dla średnio 
zaawansowanych): 2 etapy około 
3–4 km;
TZ (trasa dla zaawansowanych): 
2 etapy / około 3–4 km;

Teren i maPy
Teren leśny i/lub miejski o bardzo 
różnorodnym ukształtowaniu 
i zalesieniu, miejscami 
podmokły lub o zróżnicowanej 
przebieżności, występowanie wód 
śródlądowych.
Mapy: z reguły kolorowe, 
przekształcone, w odpowiedniej skali, 
w tym nietypowe. 

Świadczenia 
Mapa na etap dla każdego uczestnika;
Woda mineralna dostępna w bazie;
Pamiątkowa naklejka;
Możliwość potwierdzenia punktów do 
odznak PTTK (w tym InO);
Protokół i wyniki będą dostępne 
w formie elektronicznej – zapraszamy 
do śledzenia profilu PTTK Otwock na 
Facebooku! 

inne inFormacje
Kierownik – Paweł Starzyński
tel.: 502301983 
/ poczta@otwock.pttk.pl

zgłoszenia
Zgłoszenia zawierające odpowiednie 
dane przyjmujemy do dnia
19.05.22 do godz. 23.59, prosimyo 
wysyłanie zgloszeń r. za pomocą 
formularza elektronicznego: 
https://www.orienteering.waw.pl/

dane osobowe i wizerunek
Podczas imprezy będziemy robili 
zdjęcia! Udział w imprezie jest dla 
nas sygnałem, że Uczestnicy zgadzają 
się na wykorzystanie zdjęć w naszej 
relacji z wydarzenia.
Dane osobowe podane przy 
zgłoszeniu będą przez nas 
przetwarzane w celu realizacji 
imprezy, wyniki imienne zostaną 
opublikowane na profilu PTTK Otwock 
na Facebooku. 
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wPisowe
10 zł od uczestnika, płatność gotówką 
w dniu imprezy. 
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