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1. TERMIN I MIEJSCE: 

13 kwietnia 2019 r. (sobota), Mrozy 

2. ORGANIZATOR:  

Harcerski Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim 

3. WSPÓŁORGANIZATOR: 

• Harcerski Klub Turystyczny PTTK „Mobilek” w Mińsku Mazowieckim  

• Miasto i Gmina Mrozy 

4. PARTNERZY:  

• Nadleśnictwo Mińsk 

• Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach 

5. SPONSORZY:  

• Zakład Cukierniczy Rafał Majewski 

• Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim 

• Darmar M. Gruba, D. Kupiec 

• HYDROTECH Dariusz Piętka 

6. PATRONAT MEDIALNY:  

• Tygodnik Mazowiecki „Nowy Dzwon” 

• Tygodnik „Strefa Mińsk” 

7. CELE IMPREZY:  

• popularyzacja turystycznych marszy na orientację, jako formy aktywnego spędzania 

wolnego czasu; 

• promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi mińskiej; 

• praktyczne sprawdzenie umiejętności uczestników w posługiwaniu się kompasem i 

mapą; 

• rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej; 

• wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami; 

• dobra zabawa. 

8. KOMITET ORGANIZACYJNY:  

Kierownik imprezy: 

Sędzia główny: 

Budowniczowie tras: 

Damian Murach (PInO nr 720) 

Szymon Gazda (OrgInO nr 76/2017/7) 

Michał Rogala (OrgInO w trakcie kursu) 

Kamil Jackiewicz (OrgInO w trakcie kursu) 

Szymon Gazda (OrgInO nr 76/2017/7) 

Damian Murach (PInO nr 720) 

Wsparcie imprezy: grono członków Harcerskiego Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim 



 
 
 
 
 
 

 
3 

9. FORMA, ETAPY, KATEGORIE:  

Trasa Ilość i rodzaj etapów Zespoły Ilość pkt. do odznaki 

TP (dla początkujących) 2 etapy dzienne 1-5 osobowe 2x2 pkt do odznaki InO* 

TU (dla średniozaawansowanych) 2 etapy dzienne 1-3 osobowe 2x2 pkt do odznaki InO 

Dojściówka/Zejściówka 

1 etap dzienny dowolne 1 pkt do odznaki InO 

Mapa dostępna do pobrania od 09.04.2019 r. na stronie 

www.harcerski.minskmazowiecki.pttk.pl lub na starcie. 

Trasa dostępna do przejścia w dn. 13.04.2019 r. w godz. 9:00 – 16:30. 

MiniInO 1 etap dzienny dowolne 1 pkt do odznaki InO 

TRInO 

(Turystyczno-Rekreacyjna 

Impreza na Orientację) 

1 etap dzienny dowolne 
1 pkt do odznaki InO 

1 pkt do odznaki TRInO** 

Mapa do pobrania na stronie: 

www.trino.pttk.pl/images/trasy/m/14m17.pdf  

*Odznaka Imprez na Orientację – więcej informacji na www.ino.pttk.pl/grw/odznaka.php. 

**Odznaka Turystyczno-Rekreacyjnych InO – więcej informacji na www.trino.pttk.pl/regulaminy. 

10. MAPY:  

kolorowe; dla trasy TP pełne z drobnymi przekształceniami, dla TU – niepełne, 

zmodyfikowane przez autora. 

11. TEREN:  

leśny, o różnej rzeźbie, przebieżności i wilgotności. 

12. BAZA IMPREZY:  

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach 

www.mapa.targeo.pl/mrozy%20,19,21.8076205,52.1690766?data=eyJmdHMiOnsicSI6Im1y

b3p5ICIsImUiOiJQTDM2NDIwNSJ9fQ==  

Współrzędne: 52°10'6.974"N, 21°48'22.845"E 

13. DOJAZD:  

pociągami Kolei Mazowieckich do stacji PKP Mrozy i dalej pieszo ok. 700 m (dojściówka 

ok. 1,5 km) lub własnym transportem. 

14. WPISOWE (płatne na starcie):  

• mieszkańcy miasta i gminy Mrozy – 3 zł; 

• członkowie PTTK – 5 zł; 

• pozostali uczestnicy - 6 zł. 

   + 2 zł podczas zgłoszenia na starcie. 

http://www.harcerski.minskmazowiecki.pttk.pl/
http://www.trino.pttk.pl/images/trasy/m/14m17.pdf
http://www.ino.pttk.pl/grw/odznaka.php
http://www.trino.pttk.pl/regulaminy
http://www.mapa.targeo.pl/mrozy%20,19,21.8076205,52.1690766?data=eyJmdHMiOnsicSI6Im1yb3p5ICIsImUiOiJQTDM2NDIwNSJ9fQ==
http://www.mapa.targeo.pl/mrozy%20,19,21.8076205,52.1690766?data=eyJmdHMiOnsicSI6Im1yb3p5ICIsImUiOiJQTDM2NDIwNSJ9fQ==
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15. ŚWIADCZENIA:  

• komplet materiałów startowych dla uczestnika; 

• okolicznościowa naklejka i pieczątka; 

• dyplomy uczestnictwa; 

• nagrody dla najlepszych zespołów w każdej z kategorii; 

• potwierdzenie punktów na OInO i inne odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK; 

• weryfikacja odznaki InO, TRInO i Lampion (do stopnia małego złotego); 

• ciepła herbata, kawa i słodki poczęstunek na mecie. 

16. ZGŁOSZENIA:  

do 09.04.2019 r. (wtorek), godz.. 23:59: 

• poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/718; 

• na adres e-mail: poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl w tytule wpisując „III 

BazInO” (W zgłoszeniu drogą mailową należy podać kategorię, nazwę zespołu i 

telefon kontaktowy do jednego z członków zespołu oraz imię i nazwisko, 

miejscowość, rok urodzenia, członkowstwo w PTTK, informację czy uczeń/student 

poszczególnych członków zespołu); 

• na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje 

wzrost wpisowego o 2 zł). 

Ze względów bezpieczeństwa, start osób niepełnoletnich możliwy jest w zawodach 

jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna lub za pisemną zgodą rodzica/opiekuna 

prawnego. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku.  
 

17. INFORMACJE:  

Bieżące informacje o imprezie na: 

• wydarzeniu na facebooku www.facebook.com/events/260126201560871/; 

• stronie www.harcerski.minskmazowiecki.pttk.pl; 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail 

poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl.  

18. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  

ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, coś do pisania, przynajmniej jeden 

działający telefon na zespół i przede wszystkim dobry humor 😊 
 

19. HARMONOGRAM:  

• od 10:00 - praca sekretariatu; 

• 10:30 – godzina „0” - start na etapy; szkolenie z InO; 

• od 14.00 – start na MiniInO 

• ok. 15:30 – zakończenie imprezy 

 

http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/718
mailto:poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl
http://www.facebook.com/events/260126201560871/
http://www.harcerski.minskmazowiecki.pttk.pl/
mailto:poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl
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20. REFERAT WERYFIKACYJNY:  

Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację (w stopniach od 

popularnego do małego złotego), odznaki Lampion oraz odznaki TRInO z możliwością 

zakupu blach i książeczek. 
d  

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Marsz nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na 

zasadach samorealizacji. 

• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 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. 

• Impreza odbędzie się według aktualnego Regulaminu Turystycznych Imprez na 

Orientację PTTK. 

• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką dorosłego 

opiekuna lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (wzór zgody opiekuna 

w załączniku). 

• Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego 

oraz Fair-Play. 

• Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

udostępnienie wizerunku w mediach oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia III BazInO – Wiosennego Marszu na Orientację 

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Harcerski Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościelna 3, 05-300 

Mińsk Mazowiecki. 

• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.                                                               

 

Do zobaczenia na imprezie! 

Organizatorzy 
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ZAŁĄCZNIK do Regulaminu III BazInO – Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w imprezie  

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………       

w organizowanym w dniu 13 kwietnia 2019 r. III BazInO – Wiosennym Marszu na 

Orientację. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica/prawnego 

opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………                                        …………………………………… 

        Miejscowość, data                                                           Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


