
REGULAMIN

Gra na orientację InOIzabelin
„Przedolimpijski trening z Łosiem Inocentym“

TERMIN i MIEJSCE:

15 marca – 7 kwietnia 2021 r., teren gminy Izabelin

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury Izabelin, Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin.

strona internetowa http://www.centrum.izabelin.pl/

CEL IMPREZY:

1. Promocja różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Popularyzacja turystycznych marszy na orientację.

3. Rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki.

4. Integracja rodzin poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu.

5. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników.

6. Dobra zabawa.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Mapę należy samodzielnie pobrać i wydrukować ze strony internetowej Organizatora.

2. W grze może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Można to zrobić samodzielnie lub w
zespołach 2-5-osobowych, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z epidemią wirusa
COVID-19, w tym z zachowaniem dystansu społecznego i noszeniem maseczek.

3. Odpowiedzi, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/uczestników oraz nazwy zespołu, należy
przesłać mailem na adres: sport@centrum.izabelin.pl podając w tytule zgłoszenia „Łoś Inocenty”.

4. Termin przesyłania odpowiedzi upływa 7 kwietnia 2021 r.

5. Wyniki końcowe gry zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w terminie do 7
dni od dnia jej zakończenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyniki zawodów, w tym podania imienia i
nazwiska uczestników oraz nazwy zespołów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
wszystkich danych na potrzeby wydarzenia w załączeniu.

7. Zachęcamy uczestników do przesyłania zdjęć z udziału w grze. Przesłanie zdjęć jest dobrowolne,
wykorzystanie wizerunku na potrzeby krótkiej fotorelacji na Fb Czas na Sport Centrum Kultury
Izabelin oraz Fb Centrum Kultury Izabelin po podpisaniu dołączonej zgody.

8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. Za szkody wynikłe wobec
uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.

http://www.centrum.izabelin.pl/


9. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

ZASADY GRY:

1. Gra polega na odszukaniu wskazanych na mapie miejsc – punktów kontrolnych (PK) i dopasowaniu
do nich załączonych zdjęć. Do każdego PK pasuje tylko jedno zdjęcie. Zdjęć jest więcej i zadaniem
uczestnika jest wybranie tylko tych właściwych. Samogłoski (niebieskie) są na swoich miejscach,
czyli w planie mapy. Należy do nich dopasować spółgłoski (czerwone), które zostały dodatkowo
obrócone.

2. Miejsce dopasowania zdjęcia każdorazowo wskaże środek czerwonego kółeczka. Odpowiedzi w
postaci par: litera oznaczająca PK z mapy i numeru zdjęcia, jako potwierdzenie przebycia trasy,
należy przesłać do Organizatora.

3. Do odnalezienia są 23 PK. Kolejność dowolna.

NAGRODY:

1. Dla zespołów/osób, które bezbłędnie przejdą trasę, Organizator przewidział drobne upominki.

2. Upominki oraz naklejki do książeczek InO będą dostępne po 7 kwietnia 2021 r. – po zakończeniu gry.

3. O odbiorze nagród poinformujemy Uczestników mailowo.

ŚWIADCZENIA:

1. Mapy i karty dla uczestnika – dostępne do pobrania na stronie http://www.centrum.izabelin.pl/

2. Pamiątkowa naklejka dla każdego uczestnika gry.

3. Za przejście trasy uczestnik zdobywa jeden punkt do Odznaki InO (cenne dla osób posiadających
książeczki imprez na orientację).

BIEŻĄCE INFORMACJE:

Strona internetowa Organizatora: http://www.centrum.izabelin.pl/

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:

Przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, przybory do pisania,
wydrukowana mapa, ewentualnie kompas oraz środki ochrony osobistej.

W związku z obowiązującym na terenie kraju zagrożeniem epidemiologicznym:

1. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.
2. Na trasie należy zasłaniać usta i nos oraz utrzymywać wymagany stosownymi przepisami dystans.
3. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w grze nie mogą swoim zachowaniem naruszać

przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Załączniki:
1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania

wszystkich danych na potrzeby wydarzenia.

Koncepcja trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek

Zapraszamy

http://www.centrum.izabelin.pl/



