
 
 

 

Klub SKKT „Kościuszko” działający przy 

Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszko w Leżajsku 

serdecznie zaprasza na I edycję Imprezy Na Orientację 

                  „KościuszkInO” 

 

 

 

 

 

DATA, LOKALIZACJA I PLAN 

27 kwietnia 2019r. (sobota) 

Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) – Brzóza Królewska 

50°14'57.9"N 22°22'14 | Dojazd we własnym zakresie 

15:00 – rozpoczęcie imprezy                                                     ok. 21:00 – zakończenie 
 

 

KATEGORIE 

2 etapy  (dzienny i nocny) dla: 

◆TD/TR – dzieci/rodzina (2007-2012 + krewny)    

◆TM – młodzież  (2003-2006)  ◆TJ – juniorzy (1998-2002) 

Udział w drużynie max. 3 os. 

 

ORGANIZATORZY 

❖ Główny organizator – mgr Robert Franus 

❖ Sędzia główny – Michał Kuraś 
❖ SKKT „Kościuszko” 

❖ Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszko w Leżajsku 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Na adres rfranus@wp.pl należy wysłać zgłoszenie, któro zawierać powinno: imię, 

nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, miejscie zamieszkania, organizację. 

Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę rodzica uprzednio dostarczoną opiekunowi. 
Mail dotrzeć musi do 24 kwietnia (środa)! 
 
 
 
 
 

 



 

WPISOWE 

Przedsięwzięcie „KościuszkInO” jest samofinansujące się tzn. nagrody, świadczenia, 
dobra wspólne itd. finansowane są jedynie z wpisowych uczestników. Kwotę wpisowego 
zależną od kategorii należy wpłacić na nr konta 15 7999 9995 0610 2450 2104 0001  

(w opisie podać imię, nazwisko oraz dopisek „KościuszkInO”), lub bezpośrednio w 
szkole u Pana Roberta Franusa również do 24 kwietnia (środa). Impreza odbędzie się 
bez względu na warunki zewnętrzne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 

Należy dobrać ubiór odpowiedni do warunków pogodowych. Zabrać ze sobą 

kompas, przybory do pisania i kreślenia, strugaczkę, latarkę oraz               
telefon (przynajmniej jeden na zespół). 

 

ŚWIADCZENIA 

❖ pamiątka w postaci przypinki dla wszyskich uczestników, 

❖ dyplomy i nagrody dla miejsc 1-3, 

❖ kiełbaska, drożdżówka, soczek, ciepła herbata. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Marsze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Za szkody wynikłe 

wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. Na 
imprezie obowiązuje punktacja KlnO ZG PTTK. Impreza ma charakter        

non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji. Uczestnik zapisany, ale 
nieobecny na imprezie traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. 

Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie zasad Fair Play, zasad          
Karty Turysty oraz dbanie o czystość w lesie. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do organizatora. 

 
 

Kategoria Wysokość wpisowego (za osobę) 

TD/TR        
(2007-2010) 15zł 

TM             
(2003-2006) 17zł 

TJ                
(1998-2002) 19zł 


