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1. TERMIN I MIEJSCE: 

23 kwietnia 2022 r. (sobota), Ładzyń k. Stanisławowa 

2. ORGANIZATOR: 

→ Harcerski Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim (https://harcerski.minskmaz.pttk.pl/); 

→ Harcerski Klub Turystyczny PTTK „Mobilek” w Mińsku Mazowieckim; 

→ Szczep Harcerski im. Zbigniewa Nienackiego. 

3. KOMITET ORGANIZACYJNY: 

→ Kierownik imprezy, sędzia główny: Damian Murach (PInO nr 720); 

→ Budowniczy tras: Damian Murach (PInO nr 720); 

→ Wsparcie: Dariusz Jackiewicz, Kamil Jackiewicz. 

4. WSPARCIE IMPREZY: 

→ Partnerzy: 

• Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mińsk 

• PHU Darmar 

pozostali w trakcie ustaleń 

5. CELE IMPREZY: 

→ popularyzacja turystycznych marszy na orientację, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu; 

→ praktyczne sprawdzenie umiejętności uczestników w posługiwaniu się mapą i orientacji w terenie; 

→ promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi mińskiej; 

→ włączenie się w obchody 100 lat InO w Polsce; 

→ rozstrzygnięcie III rundy TMWiM w MnO 2022 oraz II rundy PPM w MnO 2022. 

6. FORMA I KATEGORIE, ETAPY, MAPY: 

Trasa Kategorie 
Ilość i rodzaj 

etapów 
Zespoły Mapy 

Ilość pkt. do odznaki 

InO* 

TP
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 d
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cz
ąt

ku
ją

cy
ch

) → TP – wszystkie zespoły na 

trasie TP  

→ TD – zespoły składające się 

wyłącznie z dzieci do lat 13, 

czyli urodzeni w 2009 roku 

i później 

2 etapy 

dzienne 

1–5 

osobowe 

kolorowa; pełna, bez 

przekształceń 

→ TD – 2x4 pkt 

do OInO 

→ TP – 2x2 pkt 

do OInO 

TT
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 d
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h

) 

→ TT – wszystkie zespoły na 

trasie TT 

→ TM – zespoły składające się 

wyłącznie z młodzieży od 

14 do 16 lat, czyli urodzeni 

w latach 2006–2008 

2 etapy 

dzienne 

1–5 

osobowe 

kolorowa; rozszerzona 

mapa dla TP 

z dodatkowymi, 

drobno 

przekształconymi 

elementami 

→ TM – 2x4 pkt 

do OInO 

→ TT – 2x2 pkt 

do OInO 

https://harcerski.minskmaz.pttk.pl/
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TU
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→ TU – wszystkie zespoły na 

trasie TU 

→ TJ – zespoły składające się 

wyłącznie z juniorów od 17 

do 20 lat, czyli urodzeni w 

latach 2002–2005 

2 etapy 

dzienne 

1–3 

osobowe 

mapa niepełna, 

nietypowa, 

przekształcona 

→ TJ – 2x4 pkt 

do OInO 

→ TU – 2x2 pkt 

do OInO 

TZ
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 d
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an
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w
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yc
h

) 

→ TZ – wszystkie zespoły na 

trasie TZ 

2 etapy 

dzienne 

1–2 

osobowe 

rozszerzona mapa dla 

TU 

z dodatkowymi mocno 

przekształconymi 

elementami 

→ TZ – 2x2 pkt 

do OInO 

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

Ewentualne trasy dodatkowe (towarzyszące) zostaną podane w późniejszym terminie. 

7. PUNKTACJA I KLASYFIKACJE: 

→ Impreza odbędzie się według zasad i punktacji KInO ZG PTTK zawartych w Regulaminach Turystycznych 

Imprez na Orientację. 

→ Kategorie TD, TM i TJ zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację 

prowadzonego przez KInO ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/mlodziez/). 

→ Kategorie TJ, TU i TZ zaliczane są do klasyfikacji LV Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy 

i Mazowsza w Marszach na Orientację 2022 prowadzonego przez Mazowiecką KInO PTTK 

(http://mkino.pttk.pl/tmwim/). 

→ Za zgodą organizatora istnieje możliwość startu na trasie z klasyfikacją w wyższej kategorii wiekowej. 

8. TEREN:  

→ Leśny, podleśny, łąkowy i wydmowy, o zróżnicowanej przebieżności, miejscami podmokły. 

9. BAZA IMPREZY I DOJAZD: 

→ Baza imprezy: Działka prywatna na północnym brzegu Jeziora Bagno w Ładzyniu, ok. 350 m od 

skrzyżowania drogi leśnej i ul. Słonecznej na skraju jeziora Bagno. Koordynaty: 52.245661, 21.534055. 

Baza imprezy na Google Maps (https://goo.gl/maps/tiB7H866z3YLZw5P7). 

→ Dojazd: 

• Rowerem (ok. 12 km ze stacji PKP Nowe Dębe Wielkie lub Wrzosów) 

• Samochodem (ewentualny parking na poboczu wzdłuż ul. Słonecznej, nieopodal jeziora Bagno w 

Ładzyniu, prosimy zachować przejezdność drogi ). 

→ Start: w godz. 10:10–12:00.

http://www.ino.pttk.pl/grw/odznaka.php
http://ino.pttk.pl/mlodziez/
http://mkino.pttk.pl/tmwim/
https://goo.gl/maps/tiB7H866z3YLZw5P7
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10. RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

Niedziela, 23 kwietnia 2022 r.: 

• 10:00 – rozpoczęcie pracy sekretariatu; 

• 10:10 – godzina „0”, start na E1; 

• 12:00 – zamknięcie startu na E1; 

• 17:00 – zakończenie imprezy. 

11. ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

→ Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1102_0 lub 

https://forms.gle/msojocA2CkadQS71A do 21.04.2022 r. (czwartek), godz. 23:59; 

→ Zgłoszenie na starcie możliwe będzie jedynie przy dostępności materiałów startowych, nie gwarantuje 

pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 2 zł; 

→ Ze względów bezpieczeństwa start osób niepełnoletnich możliwy jest jedynie pod opieką pełnoletniego 

opiekuna lub za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego; 

→ Wpisowe: 10 zł; członkowie PTTK – 8 zł (płatne przy starcie w bazie imprezy). 

12. ŚWIADCZENIA: 

→ komplet materiałów startowych dla uczestnika; 

→ okolicznościowa naklejka i możliwość odcisku pamiątkowej pieczęci; 

→ ciepła herbata, kawa i słodki poczęstunek; 

→ potwierdzenie punktów na OInO i inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze PTTK; 

→ możliwość weryfikacji Odznaki InO, Odznaki TRInO, Odznaki "100 lat InO w Polsce" oraz zakupu blach 

i książeczek. 

13. AKTUALNE INFORMACJE:  

Na stronie oddziału https://harcerski.minskmaz.pttk.pl/. Zapraszamy także na wydarzenie na facebooku 

(https://www.facebook.com/events/5323434467689879/). W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości 

prosimy o kontakt na adres e-mail: poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl.  

14. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: 

Ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, sprzęt ochronny (szczególnie od owadów, pajęczaków i 

innych), zegarek, przybory do pisania, kompas (może się przydać). 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

→ Udział w imprezie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu; 

→ Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2022 objęci będą 

ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie; 

→ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, kodeksu drogowego, przepisów 

przeciwpożarowych, zasad fair-play  oraz zaleceń organizatora; 

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1102_0
https://forms.gle/msojocA2CkadQS71A
https://harcerski.minskmaz.pttk.pl/
https://www.facebook.com/events/5323434467689879/
mailto:poczta@harcerski.minskmaz.pttk.pl
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→ Marsz nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na zasadach 

samorealizacji; 

→ 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 „VI BazInO – Wiosennego Marszu na Orientację” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 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 


