XVII WIOSENNA
IMPREZA NA ORIENTACJĘ
o Puchar Komendantki Hufca ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
Regulamin imprezy:
Organizator i
zespół
organizacyjny:
Termin:
Miejsce:
Forma:
Ranga:
Kategorie
startowe:
Baza i biuro
zawodów:
Dojazd:
Sekretariat:
Start, Godzina
„0”:
Wpisowe:

Zgłoszenia:

Świadczenia:

Postanowienia
końcowe:

Zakończenie:

Szczep ZHP im. Szarych Szeregów przy SP 49 w Gdańsku,
phm. Mariusz Dobrowolski oraz inne bliŜej nie zidentyfikowane osoby
raczące wspomóc skromną osobę organizatora.
20 kwietnia 2018 r. (piątek).
Gdańsk – lasy oliwskie - okolice ul. Arciszewskiego.
Wieczorne, zespoły 1-3 osobowe.
Zawody rangi Lokalnej – 1 pkt do Odznaki Imprez na Orientację.
Jedna trasa dla wszystkich zgłoszonych, – czyli osoby, które są
harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami oraz instruktorami.
Ponadto w imprezie mogą wziąć udział osoby niezrzeszone w ZHP.
Baza znajdować się będzie przy wiadukcie kolejowym na ulicy
Arciszewskiego (trzeba iść od ul. Słowackiego w górę).
Autobusem linii:110, 122, 126, 157, 227 wysiąść naleŜy na przystanku
ZTM Srebrzysko lub autobusem linii: 116, 136 wysiąść naleŜy na
przystanku ZTM Srebrniki. Szczegółowy rozkład jazdy na:
http://www.ztm.gda.pl/ .
Czynny w dniu zawodów w godzinach: 17.30-17.55.
Godzina 18.00.
Uiszczamy na miejscu w sekretariacie w wysokości 2 zł od osoby.
Do wtorku, dnia 17 kwietnia 2018 roku.
Zgłoszenia zawierające: numer i nazwę druŜyny, przewidywaną
ilość uczestników (zespołów) przyjmuje: phm. Mariusz Dobrowolski,
E-mail: szczepsp49@op.pl, Tel:505 653 224 – najlepiej SMS.
Patrole zgłoszone w dniu zawodów mogą nie mieć zagwarantowanych
dyplomów za udział.
Puchar Komendantki Hufca ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa dla
najlepszego patrolu, dyplomy dla trzech najlepszych patroli, dyplomy
dla wszystkich środowisk harcerskich zgłoszonych do dn. 17.04.br.,
mapa dla kaŜdego patrolu, świeŜe powietrze i oczywiście dobra
zabawa.
W zawodach moŜe wziąć udział dowolna ilość osób z druŜyny lub
Szczepu – będzie większa rywalizacja,
zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada.
Zakończenie imprezy przewidywane jest na godzinę 21:00-21:30.
Czuwaj!

