KRAJOZNAWCZY MARSZ NA ORIENTACJĘ
„Od pradziejów do Niepodległości”
Solec Kujawski, piątek 21 czerwca 2019 r.
Wprowadzenie
Proponujemy Państwu spacer z mapą po miejscach w Solcu Kujawskim , które nawiązują do
wielu historycznych wydarzeń na przestrzeni dziejów miasta. Trasa marszu będzie zaczynała się
w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 8. Będzie to zatem nie
tylko spacer po ciekawych miejscach, ale także podróż w czasie od narodzin miasta do czasów współczesnych.

Na trasie naszego marszu uczestnicy będą korzystać z mapy Solca Kujawskiego, która poprowadzi do wybranych miejsc i obiektów.
Naszą imprezę polecamy wszystkim turystom, w tym także wszystkim osobom początkującym i mniej zaawansowanym w wędrówkach z mapą i to
niezależnie od wieku; zapewniamy każdy znajdzie na tej trasie coś dla siebie niezależnie od wieku i stopnia znajomości miasta lub jego historii.
Długość trasy wynosi ok. 3 - 4 km, zależnie od wybranego wariantu. Nie trzeba się obawiać pobłądzenia ponieważ trasa przebiega wyłącznie w obrębie
miasta dlatego bez obawy będzie można się skupić na odkrywaniu jego tajemnic.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi
według dowolnej wybranej drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje
osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.

Na początku marszu będzie można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia (w razie takiej potrzeby).
Zainteresowani historią będą mogli również zwiedzić Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.
Limit czasu na pokonanie trasy jest ograniczony jedynie godziną zamknięcia mety (18.00) dlatego na trasie nie trzeba się śpieszyć korzystając po
drodze z zaproponowanych, albo oferowanych w tym dniu w Solcu, atrakcji.
Regulamin

ORGANIZATORZY:
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim,
Klub Imprez na Orientację SKARMAT Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
Urząd Miasta w Solcu Kujawskim,
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację.

TERMIN I SEKRETARIAT IMPREZY:
21 czerwca 2019 (piątek ); Muzeum Solca im. Księcia Przemysła ul. Toruńska 8

WYDAWANIE MATERIAŁÓW STARTOWYCH:
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 16.30 w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła; zaraz po otrzymaniu
materiałów startowych wychodzi się na trasę marszu. Na starcie w miarę potrzeby można będzie uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

TRASY/ZESPOŁY:
Trasa krajoznawcza , jeden etap dzienny, start indywidualny lub
Przewidywany czas na spokojne pokonanie trasy ok. 90 minut.

w

zespołach

(najwygodniej 2 – 5 osobowych) bez ograniczeń wiekowych.

PROGRAM IMPREZY:
10.00 - 16.30
do 18.00

wydawanie materiałów startowych
przyjmowanie kart startowych po trasie

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem klubinoskarmat@gmail.com. Począwszy od 4 czerwca do 18 czerwca 2019 r.
Impreza jest organizowana społecznie dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę a także jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Polski
w Indywidualnych Marszach na Orientację MATNIA 2019. Wpisowe nie będzie pobierane ale warunkiem przygotowania materiałów startowych jest dokonanie
zgłoszenia do dnia 18 czerwca 2019 r.

ŚWIADCZENIA:
Kolorowa mapa startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (2 pkt)
i Odznaki Turystyki Pieszej.

PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Pierwsze relacje z imprezy
zostaną zamieszczone na stronie internetowej : www.skarmat.pl
a szczegółowe podsumowanie w środę 26 czerwca 2019 r.

UWAGI KOŃCOWE:

najpóźniej w poniedziałek 24 czerwca

• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• uczestnicy zgłaszający się na imprezę wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach,
wynikach oraz protokołach końcowych,
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
• uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
• Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK.

