
 

XXV TRIP z Dreptusiem 

REGULAMIN 

 

 

TERMIN I MIEJSCE:  

6 stycznia 2022 r. (piątek), Warszawa – Mariensztat 

ORGANIZATOR: 

Turystyczna Rodzinna Impreza Plenerowa (@trip.wycieczki) 

Kierownik imprezy: Dariusz Mazurek PInO nr leg. 721.  

FORMA, ETAPY, TRASY: 

Trasa Rodzinna (TF)  – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-5 os., 1 pkt na OInO (ok. 4 km). 

Trasa średniotrudna (TO) – 1 etap dzienny – start w zespołach 1-3 os., 1 pkt na OInO (ok. 5 km).  

Mapa kolorowa, pełna na trasie TF, z urozmaiceniami na trasie TO. 

START: czynny od godz. 10:30 do godz. 11.10 i zlokalizowany przy fontannie na mariensztackim rynku.  

META: czynna do godz. 14:00.  

TEREN: miejsko-parkowy, o bardzo  o  e  p ze iez nos ci, także  la wózków i innych po az ów  

DOJAZD:  

 komunikacja miejska; 

 t anspo t własny. 

WPISOWE:  po 6 zł od uczestnika lub 11 zł w przypadku chęci sta tu na o u t asach, 

                           płatne na konto (preferowane) w mBanku 18 114* 2**4 **** 35*2 8088 6768 (* - 0) 

  z dopiskiem „XXV TRIP z Dreptusiem” lub (w ostateczności) na starcie  

ŚWIADCZENIA:  

 komplet mate iałów sta towych dla uczestnika,  

 okolicznościowa naklejka i o cisk pieczęci,  

 potwie  zenie punktów na OInO, 

 coś na sło ko na mecie. 

Uwaga!!! Napoje proszę zapewnić sobie we własnym zakresie 

ZGŁOSZENIA: do 05.01 lub do wyczerpania map poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
http://www.orienteering.waw.pl/ ewentualnie oso iście, u organizatora na adres mailowy 
trip.poczta(małpka)onet.pl albo na starcie (wyłącznie w p zypa ku posia ania p zez organizatora 
wolnych map). Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świa czeń i powoduje wzrost wpisowego 
o 2 zł. 

mailto:darek.mazurek@onet.pl


 

INFORMACJE:  ieżące informacje na FB: @trip.wycieczki oraz stronie orienteering.waw.pl 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: p ze e wszystkim  o  y humo , u ió  o powie ni  o wa unków  

pogodowych, czołówka lu  lata ka, przybory do pisania.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Impreza o  ę zie się bez wzglę u na pogo ę, za szkody wynikłe wo ec uczestników,  ak i osó   

trzecich Organizator nie odpowiada, członkowie PTTK o  ęci  ę ą ubezpieczeniem od NNW członków 

Towarzystwa, pozostali uczestnicy u ezpiecza ą się we własnym zakresie. Uczestnicy zo owiązani  

są  o p zest zegania aktualnych wytycznych sanita no-epidemiologicznych. 

Na starcie będzie możliwość zakupu książeczek OInO oraz pakietów startowych 

wybranych tras 

Punktacja:  

1/ p awi łowo  opasowane z  ęcie lu  u zieloną o powie ź:  30 pkt. 

2/  łą  opisu, nieczytelny opis, sk eślenia, zamazania etc.:  ‒ 10 pkt. 

3/przybycie w podstawowym limicie czasu:  0 pkt. 

4/ przybycie w limicie dodatkowym:  ‒ 1 pkt./za każ ą minutę 

5/ przybycie po limicie czasu:  ‒ 10 pkt./za każ ą minutę 

6/ p zy ycie po zamknięciu mety:  zespół nieklasyfikowany  

 
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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, tzw. RODO), uczestnik imprezy  wyraża zgodę na publikację na liście osób, które 

przebyły trasę na stronie internetowej http://dreptuś.pl 

 
Do zobaczenia na starcie! 

 

 


