
WIATRÓWKA
Impreza w ramach 

VII Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO (OTTInO)

REGULAMIN

Termin i miejsce imprezy

25 września 2021 r. (sobota), Gdań� sk, wyspa Ołowianka

Cele imprezy
 Ś�więtowańie 5 lat istńieńia zespołu Wiatr we włosach.

 Popularyzacja imprez ńa orieńtację, w tym turystyczńo-rekreacyjńych 
(TRIńO) w czasie VII Ogo� lńopolskiego Tygodńia Turystyczńych IńO.

 Pozńawańie atrakcji turystyczńych Gdań� ska.

 Aktywńe spędzeńie czasu wolńego.

Organizator

Wiatr we włosach (Joańńa Lewańdowska – PIńO ńr 754, Katarzyńa Rojek, 
Wojciech Rojek).

Ińformacje o imprezie: https://pozńaj-swiat.pl/

Patrońat medialńy: 

https://poznaj-swiat.pl/


Forma
Turystyczńo-Rekreacyjńa Impreza ńa Orieńtację (TRIńO) – 1 etap pieszy 
(dzieńńy), długos�c�: ok. 1,5 km, dowolńa liczba oso� b w zespole, mapa pełńa.

Trasa zgłoszońa do VII Ogo� lńopolskiego Tygodńia Turystyczńych IńO – 3 pkt 
OInO oraz zaliczeńie 1 trasy do odzńaki TRInO.

Miejsce i czas startu
Po lewej strońie przy zejs�ciu z kładki ńa Ołowiańce:
54°21'12.4"N 18°39'39.7"E

Meta zńajduje się w miejscu startu. 

Godzińa startu: dowolńa od 11.30.

Obecńos�c� orgańizatora: do ok. 14.30. 

Teren 

Miejski, płaski, dostępńy dla wo� zko� w, rodziń z dziec�mi.

Dojazd

Komuńikacja publiczńa: dojazd komuńikacją miejską do stacji ŚKM Gdań� sk 
Gło� wńy: dojs�cie ok. 1,5 km (20 miń.). 

Własńym s�rodkiem trańsportu (parkińg płatńy).

Uwaga! Dla pieszych idących od strońy ul. Wartkiej: mozC liwos�c� przejs�cia przez
kładkę ńa Ołowiańkę wg harmońogramu: 
https://www.trojmiasto.pl/Kladka-ńa-Olowiańke-o75491.html 

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia zawierające imiońa i ńazwiska uczestńiko� w, ńazwę zespołu oraz 
liczbę map ńa zespo� ł prosimy przesyłac� do 24 września 2021 r. (piątek),  
godz. 14.00 ńa adres: naczelna@poznaj-swiat.pl

mailto:naczelna@poznaj-swiat.pl?subject=Zg%C5%82oszenie%20Wiatr%C3%B3wka
https://www.trojmiasto.pl/Kladka-na-Olowianke-o75491.html
https://goo.gl/maps/bKr8AVB68n3kqw5t5


Wpisowe: brak (ńa starcie/mecie będzie mozCńa wrzucic� grosik do puszki – 
ńa zwrot koszto� w druku lub kawę dla orgańizatora ;).

Orgańizator przewiduje kilka map w rezerwie, jedńak zgłoszeńie po termińie 
lub ńa starcie ńie gwarańtuje pełńych s�wiadczeń� . Orgańizator dopuszcza 
udostępńieńie mapy i karty startowej w formie elektrońiczńej.

Punktacja i klasyfikacja

Zgodńie z zasadami Turystyczńo-Rekreacyjńych Imprez ńa Orieńtację 
(TRIńO). Potwierdzeńiem obecńos�ci we włas�ciwym miejscu (PK tereńowe) 
jest udzieleńie odpowiedzi ńa zadańe pytańie i/lub dopasowańie zdjęcia. 
Nie jest istotńy czas przejs�cia, ale liczba poprawńych odpowiedzi. 

Waruńkiem klasyfikacji w ramach OTTIńO jest dostarczeńie orgańizatorowi 
wypełńiońej karty startowej ńa miejscu w trakcie imprezy lub elektrońiczńie 
do 27.09.2021 r. do godz. 23.59 ńa adres ńaczelńa@pozńaj-swiat.pl.

Po imprezie trasa wraz z listą uczestńiko� w oraz zweryfikowańą liczbą 
zdobytych przez ńich puńkto� w zostańie przekazańa do TRIńO i opublikowańa 
ńa strońie http://trińo.pttk.pl. 

Świadczenia

 materiały startowe dla uczestńiko� w – mapy, pamiątkowe ńaklejki, 
ńiewykluczońe słodkos�ci,

 potwierdzeńie udziału w ksiązCeczce IńO (puńkty do odzńaki IńO oraz 
TRIńO),

 przyblizCańie zaińteresowańym idei TRIńO i turystyczńych IńO,

 mozC liwos�c� ńabycia ksiązCeczek do OIńO oraz uzyskańia ińformacji o ich 
prawidłowym wypełńiańiu, zasadach zdobywańia odzńak.

Wyposażenie uczestników 

 kompas,

 przybory do pisańia, zalecańa sztywńa podkładka do zapisywańia 
odpowiedzi,

 us�miech i/lub dobre słowo dla orgańizatora ;).

mailto:naczelna@poznaj-swiat.pl?subject=Karta%20startowa%20Wiatr%C3%B3wka
http://trino.pttk.pl/


Postanowienia

 Orgańizator zamierza przeprowadzic� imprezę ńiezalezCńie od waruńko� w 
atmosferyczńych.

 Za szkody wyrządzońe przez uczestńiko� w, jak i wypadki zaistńiałe 
podczas imprezy orgańizator ńie bierze odpowiedzialńos�ci.

 Człońkowie PTTK są objęci ubezpieczeńiem od ńastępstw 
ńieszczęs� liwych wypadko� w, pozostali uczestńicy ubezpieczają się we 
własńym zakresie.

 Uczestńicy są zobowiązańi do przestrzegańia Karty Turysty, przepiso� w 
drogowych, aktualńych obostrzeń�  sańitarńo-epidemiologiczńych oraz 
zaleceń�  orgańizatora.

 Ostateczńa ińterpretacja ńińiejszego regulamińu ńalezCy do orgańizatora.

Zapraszamy do wspólnego świętowania

Do zobaczenia na imprezie!


