44 Rekreacyjna Parkowa Impreza na
Orientację
Podsumowanie Pucharu Szczecina 2016
Puchar Wikinga 2017
Park Kasprowicza – 11.03.2017 rok, Zbiórka godz. 10:50
ORGANIZATOR: Centrum Edukacji i Turystyki Wiking Robert Filipski z siedzibą w Szczecinie ul. Boh. Getta W-go
18/9, kontakt tel. 501036860, e-mail wiking@wiking.szczecin.pl,
CHARAKTER IMPREZY: Impreza ma charakter rekreacyjny, co oznacza, że każdy uczestnik może w niej wziąć udział,
posiadając podstawowe wiadomości z czytania mapy i udziału w InO. Na uczestników czekają cztery kategorie. Liczy się
czas pokonania wyznaczonej trasy oraz potwierdzenie kompletu punktów kontrolnych.
MIEJSCE IMPREZY: Zbiórka uczestnikow przy Amfiteatrze w parku Kasprowicza (północna część parku). Trasa
rozstawiona jest na terenie parku – ograniczona ulicami bez ich przekraczania. Zbiórka o godzinie 10:50.
Odprawa uczestników godz. 11:00. Przewidywany, maksymalny limit czasu: TP i TR 20 minut, TM,TJ,TO - 15
minut.
1.

KATEGORIE:
Na naszych imprezach obowiązują kategorie:


TP – szkoły podstawowe, klasy 2-5. Starty w zespołach 2-3 osobowych



TM – szkoły podstawowe klasy 6-8, gimnazja do ich wygaszenia, klasy 1-3. Starty w zespołach 1-2
osobowych.



TJ – kategoria szkół średnich (licea, technika, szkoły zawodowe) maksymalny wiek uczestnika 20 lat. Starty w
zespołach 1-2 osobowych.



TO – kategoria OPEN dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Prowadzona jest klasyfikacja
indywidualna Pucharu Wikinga. Starty w zespołach 1-2 osobowych.



TR – kategoria rodzinna. W tej kategorii startują rodziny. Rodzina to minimum jeden rodzić + 1 dziecko do 15
roku życia włącznie. Zespół może składać się z najbliższej rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie)



PK – kategoria poza klasyfikacją. W tej kategorii klasyfikowane są zespoły niespełniające wymogów
ilościowych w powyższych kategoriach, grupy szkoleniowe, startujące z opiekunem lub instruktorem, osoby
chcące treningowo przebiec trasę lub po prostu zobaczyć o co chodzi w tym InO a nie chcą być klasyfikowane.



ZGŁOSZENIA
Na imprezę obowiązują wcześniejsze zgłoszenia e-mail uczestników, zgodnie z kartą zgłoszeń załączoną do niniejszego
regulaminu. Na niniejszej imprezie pierwszy termin zgłoszeń mija z dniem 9 marca 2017 roku. Po tym terminie nie
gwarantujemy kompletu świadczeń zgłoszonym lub zapisującym się dopiero na starcie uczestnikom. W drugim
przypadku, z powodu braku map, możemy nie dopuścić uczestników do startu. Zgłoszenia należy dokonać na adres email: wiking@wiking.szczecin.pl
lub drogą korespondencyjną na adres Robert Filipski ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin. Zgłoszenia dokonujemy na podstawie wzoru karty zgłoszeniowej.
OPŁATA STARTOWA
Opłaty startowej należy dokonać na starcie, zgodnie z iloscią uczestników zgłoszonych na imprezę – drukujemy
potwierdzenia wpłaty na imprezę, więc warto wcześniej zebrać od uczestników wpisowe. Opiekunowie SKKT oraz
członkowie Wikinga Szczecin – start bezpłatny.

NAZWA
Zgłoszeni do 9.03.2017 roku włącznie TP, TM, TJ, TO
Zgłoszeni po terminie i na starcie. TP, TM, TJ, TO
Kategoria rodzinna TR zgłoszeni do 9.03.2017 roku włącznie
Kategoria rodzinna TR zgłoszeni po terminie i na starcie
Kategoria PK zgłoszeni do 9.03.2017 roku włącznie
Kategoria PK zgłoszeni po terminie i na starcie

Kwota
5,00 osoba
7,00 osoba
3,00 osoba
5,00 osoba
3,00 osoba
5,00 osoba

ŚWIADCZENIA
Wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili się i dokonali wpłaty w pierwszym terminie gwarantujemy udział w imprezie oraz
komplet świadczeń na niej przewidzianych:







Komplet materiałów startowych dla zespołu
Pamiątkowe dyplomy imienne dla miejsc 1-3 w kategoriach TP, TM, TJ, TS
Dyplomy rodzinne w kategorii TR
Punkty do rywalizacji Pucharu Wikinga 2017
Punkty do odznaki imprez na orientację PTTK – 1 punkt,
Inne jeśli wymyślimy, zorganizujemy, otrzymamy od sponsorów 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE












WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ DŁUGOPIS DO WYPEŁNIANIA KARTY STARTOWEJ !
Osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką opiekunów lub za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922), uczestnicy lub w przypadku niepełnoletności opiekunowie prawni poprzez udział w imprezie, wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą imprezy, umieszczenie danych osobowych w
wynikach imprezy oraz publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Wikinga związanych z imprezami na
orientację.
Na imprezie obowiązuja zasady punktacji opracowane przez Wikinga Szczecin a udostępnione na stronie
internetowej – znajomość obowiązkowa.
Wyniki rywalizacji będą podane w internecie do 3 dni po zakończeniu imprezy. Przez 3 dni można zgłaszać
wszelkie poprawki oraz protesty w sprawie wyników.
Ostateczna interpretacja regulaminu i jego postanowień należy do Organizatora

TRASA SZKOLENIOWA
Po imprezie istnieje możliwość zamówienia IMPREZY SZKOLENIOWEj dla grupy do 20 osób. Start o godzinie
13:00-13:30. Trasę pokonujemy z Instruktorem, w całej grupie, ucząc się właściwego odnajdywania punktów kontrolnych
oraz wypełniania karty na imprezach Wikinga oraz podczas typowo turystycznych imprez na orientację według regulaminu
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego – Komisji Imprez na Orientację ZG. Odpłatność 150,00 za grupę.

WZÓR ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ WIKINGA SZCZECIN (GRUPY)
(PROSIMY SKOPIOWAĆ, WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ WE WIADOMOŚCI E-MAIL)
Zgodnie z regulaminem imprezy dokonujemy zgłoszenia (szkoła,klub,nazwa zespołu) .………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
W kategorii ………..… ilość osób ..................
W kategorii …..…..…. ilość osób ……………
W kategorii ………..… ilość osób ..................
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za zgłoszoną ilość uczestników na imprezie.
Osobą kontaktową jest …………………………………………….. tel/e-mail ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o wystawienie Faktury VAT na dane:
Nazwa firmy: …………………………………………………
Adres: …………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………

WZÓR ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ WIKINGA SZCZECIN
(KATEGORIA TO)
(PROSIMY SKOPIOWAĆ, WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ WE WIADOMOŚCI E-MAIL)
Zgodnie z regulaminem imprezy dokonujemy zgłoszenia:
IMIĘ I NAZWISKO
Jan Nowakl
Anna Nowak, Jan Jeziorański

KLUB/SZKOŁA/NAZWA
ZESPOŁU
Bike Team

MIASTO

TELEFON

Szczecin
Szczecin/Police

500123456
501123456

W przypadku startu zespołu podajemy dane całego składu. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za
zgłoszoną ilość uczestników na imprezie.
Osobą kontaktową jest …………………………………………….. tel/e-mail ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

WZÓR ZGŁOSZENIA SZKOLENIA DLA GRUPY
(PROSIMY SKOPIOWAĆ I WYPEŁNIĆ WE WIADOMOŚCI E-MAIL)

Zamawiam instruktora dla mojej grupy liczącej ……….. osób, celem przeprowadzenia szkolenia z
zakresu imprez na orientację. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za szkolenie, w wysokości
150,00 (sto pięćdziesiąt złotych)
Proszę o wystawienie Faktury VAT na dane:
Nazwa firmy: …………………………………………………
Adres: …………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………

ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPASY, ODZNAKI I KSIĄŻECZKI PTTK
https://wiking.istore.pl/pttk
Proszę o dostarczenie na imprezę następujących ilości artykułów: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Najbardziej wskazane jest złożenie zamówienia w naszym sklepie, które spakujemy i przywieziemy
na imprezę.
Proszę o wystawienie Faktury VAT na dane:
Nazwa firmy: …………………………………………………
Adres: …………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………

POZWOLENIE NA INDYWIDUALNY START
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W

IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
WIKINGA-SZCZECIN

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) _______________________________,
(imię i nazwisko dziecka)

w imprezie pn. – .………………..…………………….………………...…………………………………….
(nazwa imprezy)

Oświadczamy że będziemy ponosić pełną odpowiedzialność za czyny naszego dziecka w czasie
trwania rajdu (imprezy). Jednocześnie oświadczamy, że regulamin Rajdu jest nam znany.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekunów prawnych (wypełniać drukowanymi literami) *

Daty i czytelne podpisy opiekunów prawnych *

pieczęć osoby potwierdzającej autentyczność

Imię, nazwisko i podpis osoby potwierdzającej
autentyczność

Uwaga:
Potwierdzenia autentyczności podpisu rodziców, opiekunów może dokonać klub, SKKT, zakład pracy, urząd administracji
terenowej, placówka oświatowo-wychowawcza itp..

* W przypadku jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać stosowną adnotację.
** zezwolenie jest niezbędne tylko w przypadku samodzielnego przyjazdu niepelnoletniego uczestnika

