
XII ZAWODY NA ORIENTACJĘ 
O PUCHAR DYREKTORA GRYFIŃSKIEGO DOMU

KULTURY

I CELE IMPREZY:
• popularyzacja turystycznych imprez na orientację;
• integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie;
• wyłonienie zwycięzców XII Zawodów na Orientację o Puchar Dyrektora 

Gryfińskiego Domu Kultury.

II ORGANIZATOR

GRYFIŃSKI DOM KULTURY

III TERMIN IMPREZY

10 czerwca 2017 , sobota, godz.11.00

IV MIEJSCE IMPREZY

Grajdołek -las w okolicy Grajdołka, dojście na start ul. Armii Krajowej i dalej
ścieżką rowerową

V WPISOWE

4 ZŁ OD OSOBY

VI KATEGORIE

• TD (dzieci) – szkoły podstawowe; zespoły 2-3-osobowe; 
• TM (młodzież) – gimnazjum; zespoły 1-2-osobowe;

• TJ (juniorzy) – szkoły ponadgimnazjalne; zespoły 1-2-osobowe;

• RK (trasa rekreacyjna) - dowolna liczba osób w zespole, dla rodzin.



VII ŚWIADCZENIA
• puchary dla drużyn za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii TD, TM, TJ;
• medale dla drużyn za zajęcie miejsc I-III w każdej z kategorii TD, TM, TJ, RK;
• dyplomy do III miejsca;
• materiały startowe;
• pamiątkowy znaczek.

VIII ZGŁOSZENIA
Do 5 czerwca: TEL. 695 455 771 (Kamilla Gadomska), e-mail: 
kamilla.gadomska@gmail.com

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 wszyscy uczestnicy muszą posiadać długopis do wypełniania karty startowej;
 wyniki imprezy, dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół ; wyniki imprezy

będą podane w Internecie na stronie www.gdk.com.pl;
 uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;
 dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką

dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
 zakaz śmiecenia w lesie, palenia papierosów, rozpalania ogniska;
 wszystkich  uczestników  imprezy  obowiązuje  przestrzeganie  przepisów  ruchu

drogowego, ppoż, Karty Turysty;
 impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 organizator  nie  odpowiada  za  straty  poniesione  i  spowodowane  przez

uczestników;
 uczestnicy poprzez udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych

osobowych  związanych  z  obsługą  imprezy,  umieszczenie  danych  osobowych  w
wynikach imprezy oraz zdjęć z imprezy; 

 ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów.

www.gdk.com.pl

ZAPRASZAMY!

mailto:kamilla.gadomska@gmail.com
http://www.gdk.com.pl/

