
Powiat Otwocki 
serdecznie zaprasza       

na 

Dzień Gier Terenowych

Poznaj Świder 2021

Regulamin

Plaża Miejska w Otwocku, ul. Turystyczna
26.09.2021 r. 

1. Termin i miejsce
Gry terenowe odbędą się w dniu 26 września 2021 r. (niedziela) na plaży miejskiej w Otwocku.
Wszystkich chętnych zapraszamy na trasy od godziny 9:00 do 13:00 (Na najdłuższą trasę sugerujemy start 
przed 12).

2. Organizator
• Powiat Otwocki

3. Partnerzy
• Oddział PTTK im. M. Andriollego w Otwocku
• Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

stowarzysze.om.pttk.pl / stowarzysze.org.pl
• Otwocki Kalendarz Kulturalny

4. Cele wydarzenia
• popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako znakomitej formy aktywnego 
wypoczynku, również w czasie pokonywania epidemii i jej skutków;
• promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dzielnicy Świder;
• praktyczne sprawdzenie umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą
i kompasem w ramach podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej i wydolności 
uczestników, szczególnie w czasie (po)epidemicznym;
• rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji.

5. Forma, etapy, trasy/kategorie
• TZ (trasa dla zaawansowanych): 2 etapy, zespoły 1-2 osobowe; 1 etap około 3-4 km;
• TU (trasadla średnio zaawansowanych): 2 etapy, zespoły 1-5 osobowe; 1 etap około 3-4 km;
• TP (trasa dla początkujących): 2 etapy, zespoły rodzinne; 1 etap około 3-4 km;
• MnO (jeden dłuższy etap na orientację): 1 etap, 3h, na zasadach rogainingu;
• TRInO (etap krajoznawczy – gra miejska): 1 etap około 5-6 km.

Uczestnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie etapów i wybranej trasie/kategorii, 
a o liczbie etapów zdecydować w czasie imprezy.

6. Teren i mapy
Teren leśny i/lub miejski, o bardzo różnorodnym ukształtowaniu i zalesieniu, miejscami 
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podmokły lub o zróżnicowanej przebieżności, występowanie wód śródlądowych.
Mapy: z reguły 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/pl/entry/team/999
Inne informacje: kierownik imprezy - Paweł Starzyński tel.: 502301983
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl

8. Świadczenia 
• mapa na etap dla każdego uczestnika,
• dostęp do wody pitnej w bazie imprezy,
• pamiątkowa naklejka,
• potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO),
• protokół i wyniki w formie elektronicznej.

9. Ramowy program wydarzenia
Niedziela, 26 września 2021 r.
od godz. 09:00 - praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie
do godz. 15:00 - zamknięcie mety; zakończenie imprezy.

10. 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 i stronie www.powiat-otwocki.pl

11. Postanowienia końcowe
Wydarzenie będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten czas wymogami sanitarnymi i zasa-
dami bezpieczeństwa. 
Uczestników i organizatorów obowiązuje 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 ma-
pie).
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna.
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie kodeksu drogowego, zasad Fair Play oraz aktualnych zasad 
epidemiczno-sanitarnych. 


