
 

REGULAMIN  VII  JESIENNYCH MARSZY NA ORIENTACJĘ  

„KON – TIKInO 2012” 
 
 

1. ORGANIZATORZY 

− Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie 

− Trzcińskie Bractwo Przygody Turystycznej PTTK „KON- TIKI” działające przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. 

Matki  Boskiej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku – Zdroju,  

− Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „GOGOLANDER” w Gogolicach 

− Inicjatywa „Wielka Integracja Góralic” 

 

2. DATA I MIEJSCE 

19.10 – 20.10.2012 r. – Świetlica Wiejska w Góralicach  

 

3. KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kierownik imprezy 

i Prezes RSIO „Gogolander”:  Róża Ryczańczyk      OInO PTTK 11/2003 

Zastępca Kierownika imprezy:  Michał Kwiecień  MPInO PTTK 649 

Sędzia główny:  Michał Ryczańczyk  PInO PTTK 668 

 Budowniczowie tras:  Dawid Danielczuk    OInO PTTK 16/2003 

   Michał Kwiecień  MPInO PTTK 649 

  Michał Ryczańczyk    PInO PTTK 668 

  Adrian Skoniecki     OInO PTTK 20/2003 

                          

4. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

19.10.2012 r. (piątek) 

Godzina:  

17.00 Zakwaterowanie uczestników w Świetlicy Wiejskiej w Góralicach 

20.00 Początek startów na etapy nocne 

03.00 Planowane zamknięcie etapów nocnych 

20.10.2012 r. (sobota) 

Godzina: 

08.00 Przyjmowanie uczestników w bazie 

08.30 Początek startów na etapy dzienne 

15.00 Koniec „czasu powrotów” 

17.00 Oficjalne zakończenie VII Jesiennych Marszy na Orientację „KON-TIKInO  

 

 

 

 

 

 



5. IMPREZY TOWARZYSZĄCE (po powrocie uczestników do bazy): 

− Quiz Krajoznawczy o Powiecie Gryfińskim; 

− Kolarski Tor Przeszkód;  

− „Kontikowskie Koło Fortuny”; 

− Ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

− Możliwość przejścia trasy TN w dzień (oparta o fotomapę); 
− Niespodzianki !!! 

 

6. KATEGORIE I ZESPOŁY 

− kat. TP (1 etap dzienny)  – zawodnicy początkujący  (każdy, kto ma mniej niż 5 imprez na koncie), 

startujący w zespołach 3 osobowych  (obowiązkowo); 

− kat. TM (1 etap dzienny) – zawodnicy w wieku do 16 lat włącznie, startujący w zespołach 1-2 osobowych; 

− kat. TJ (2 etapy nocne + 1 etap dzienny) – zawodnicy w wieku 17 – 19 lat włącznie, startujących w 

zespołach 1-2 osobowych; 

− kat. TS (2 etapy nocne + 1 etap dzienny) – zawodnicy w wieku ponad 19 lat, startujący w zespołach 1-2 

osobowych; 

− kat. TN (1 etap nocny) – zawodnicy kategorii TP i TM, etap odbywać się będzie na terenie wsi Góralice, 

poza klasyfikacją kategorii TP i TM, start w zespołach 2-5 osobowych. 

 

7. TRANSPORT 

Organizatorzy zapewniają dojazd z Chojny i Gminy Trzcińsko-Zdrój do bazy Imprezy w piątek i sobotę oraz 

powrót po zakończeniu w sobotę. Szczegółowy rozkład zostanie podany w komunikacie technicznym do dnia 

15.10.2012 r. 

 

8. KONTAKT I ZGŁOSZENIA 

− Rejestracja drużyn jest możliwa na stronie internetowej TBPT PTTK „KON-TIKI” pod adresem:  

http://www.kon-tiki.ryczanczyk.net/rejestracja.php ;  

− Dodatkowe informacje u Kierownika imprezy - Róży Ryczańczyk pod numerem telefonu +48 606 45 23 17, 

lub u Sędziego Głównego – Michała Ryczańczyka pod numerem telefonu: +48 794 12 88 41; 

− Termin zgłoszeń: 16.10.2012 r. 

 

9. OPŁATA STARTOWA 

− TP – 5 zł od uczestnika; 

− TM – 5 zł od uczestnika; 

− TJ – 20 zł od uczestnika; 

− TS – 20 zł od uczestnika;  

− TN – 5 zł od uczestnika.  

 

Wpisowe należy wpłacić do dnia 16.10.2012 na konto: 

RSIO „Gogolander” 

Gogolice 39 

74-510 Trzcińsko-Zdrój 

konto nr: 04 9370 1020 0406 5647 2000 0001 

Wpisowe wpłacone po terminie lub na starcie wzrasta o 50%  

i nie gwarantuje wszystkich świadczeń! 

 

10. ŚWIADCZENIA: 

− materiały startowe; 

− punkty na OTP, OInO PTTK (ranga imprezy: wojewódzka); 

− medale i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach; 

− kiełbaska do pieczenia na ognisku + pieczywo + coś do picia; 

− ciepły posiłek turystyczny; 

− pamiątkowy znaczek z imprezy. 

 



11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

− Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
− Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

− Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione i spowodowane przez uczestników, za które 

odpowiadają opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy. 

− Uczestnicy mogą korzystać tylko z wydzielonej i udostępnionej części bazy. 

− W bazie będzie możliwość zakupu dodatkowych posiłków, przygotowanych przez góralickie Koło Gospodyń 
Wiejskich;  

− Wszystkich uczestników obowiązuje Karta Turysty i zalecenia organizatorów oraz inne przepisy prawne  

mające zastosowanie przy imprezach  turystycznych dot. zasad ppoż., ruchu drogowego itp., 

− W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych. Wspomniane artykuły będą konfiskowane przez organizatorów. 

− Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, o czym będą informować. 
− UWAGA! Możliwe jest również zapisanie się dopiero  na starcie, ale organizatorzy nie gwarantują w takim  

przypadku wszystkich świadczeń. 

 
 

Zapraszamy!!! 
 

ORGANIZATORZY 
 


