
Potulak
Rajd na Orientację

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE: 
11 września 2021 r. (sobota), Pruszków
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Paweł Rozwadowski (PInO nr leg. 699)
FORMA, ETAPY, TRASY:

 TRASA Kajakowa (TO) – 1 etap dzienny – start w zespołach 2-3 os. (kajaki 2-osobowe, rower 
wodny 3 osoby), 1 pkt. na OInO 

MAPA: kolorowa i/lub czarno-biała, miejscami trochę przekształcona
START: czynny od godz. 14:30, zamknięcie startu: godz. 17:30; Ilość sprzętu ograniczona, należy 
liczyć się z możliwością dłuższego oczekiwania na swój start. Zamknięcie mety 18:40.
Start będzie zlokalizowany w Parku Potulickich w pobliżu skrzyżowania ulic Bolesława Prusa i Miry  
Zimińskiej-Sygietyńskiej
Mapa Targeo:https://mapa.targeo.pl/,17,20.8100331,52.1670765

TEREN: Stawy i kanały na terenie Parku Potulickich 
DOJAZD: 

 Koleje Mazowieckie, SKM – przystanek Pruszków ( do przejścia około 1,2 km)

 WKD – przystanek Pruszków WKD. (do przejścia około 1,0 km)

 transport własny 
  WPISOWE: płatne na starcie: 5 zł

SWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznosciowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO 
(możliwosć zakupu na imprezie książeczki OInO), cos słodkiego na mecie. 
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie 
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race, 

osobiscie u organizatora, telefonicznie do 10.09.2021 r. (piątek) godz. 12:00 albo na starcie 
(zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych swiadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł).
INFORMACJE:
pod adresem mailowym pawrozik@gmail.com lub telefonicznie: 602 77 50 11, 
bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków 
pogodowych, kompas przybory do i pisania. 
. 
POSTANOWIENIA KONCOWE:
Wypożyczenie sprzętu wodnego jest bezpłatne, do wypożyczenie potrzebny jest dokument tożsamości. Na 
miejscu należy się zapoznać z regulaminem wypożyczalni. Impreza może się nie odbyć w przypadku 
zamknięcia wypożyczalni sprzętu Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator 
nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali 
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
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