
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim 

SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim 
  

zapraszają na 
 

XIII Zimę w Mieście 2017 
 

…śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim 
 

 

Regulamin 
 

IV runda XXI Turystycznych Mistrzostw Podlasia w MnO 
 

 

Radzyń Podlaski, 18 stycznia 2017 r. 



1. TERMIN I MIEJSCE 
„XIII Zima w Mieście 2017” odbędzie się 18 stycznia 2017 r. (środa) na terenie 
Radzynia Podlaskiego. Rozpoczęcie imprezy będzie miało miejsce w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim 
(ul. Jana Pawła II 25), natomiast jej zakończenie w I Liceum Ogólnokształcącym          
w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8). 
 

2. PATRONAT HONOROWY 
� Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, 
� Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek. 
 

3. PATRONAT MEDIALNY 
 

 
 

4. ORGANIZATORZY 
� Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, 
� SP Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, 
� Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
� Radzyński Ośrodek Kultury, 
� SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim. 
 

5. CELE IMPREZY 
� uczczenie 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i jego bohaterów, 
� rozbudzanie zainteresowania historią Polski, 
� kształtowanie postaw patriotycznych, godności oraz poczucia dumy 

narodowej w oparciu o historię własnego Narodu, 
� poznanie historii, walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych 

Radzynia Podlaskiego,  
� rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu, 

turystyki kwalifikowanej i rekreacji, 
� popularyzacja turystycznych marszów na orientację, jako doskonałej formy 

niekonwencjonalnego wypoczynku, 
� uatrakcyjnienie czasu wolnego osobom pozostającym w domu w okresie ferii 

zimowych, 
� dobra zabawa na świeżym powietrzu. 



6. KOMITET ORGANIZACYJNY 
Gospodarze imprezy: - Danuta Bukryj-Pałka /dyrektor SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim/ 

 - Ewa Grodzka /dyrektor I LO w Radzyniu Podlaskim/ 
Kierownik imprezy: - Bogdan Fijałek 
Sędzia główny: - Robert Mazurek 

Konkurs: - Piotr Skowron 
 

...oraz liczne grono członków i sympatyków Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim 

 

7. FORMA I KATEGORIE 
Podczas imprezy przeprowadzone zostaną dwie konkurencje. Pierwszą z nich 

będzie konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym (jedna prawidłowa odpowiedź              
z trzech do wyboru), natomiast drugą będzie turystyczny marsz na orientację. Do 
konkursu uczestnicy przystępują indywidualnie, z kolei na trasę marszu wychodzą 
w zespołach 2-5 osobowych (przy czym każdy członek drużyny posiada własną 
kartę startową). Suma punktów z tych dwóch konkurencji będzie podstawą do 
utworzenia klasyfikacji końcowej. 

Uczestnicy biorą udział w imprezie podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Wyniki we wszystkich 
kategoriach zaliczane będą jako czwarta runda XXI Turystycznych Mistrzostw 
Podlasia w Marszach na Orientację. 
 

Podczas imprezy prowadzona będzie rywalizacja szkół. Uczniowie, na 
podstawie zajętych miejsc, zdobywają dla swojej szkoły punkty. Za I miejsce 
będzie ich 20, za II m – 19, III m – 18, IV m – 17, V m – 16, VI m – 15, (...),                 
XX m i dalsze – 1. Osoby, które nie ukończyły trasy (bądź zostały 
zdyskwalifikowane) nie zdobywają punktów. 

Suma punktów zdobytych przez uczniów będzie podstawą do utworzenia 
rankingu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ilość 
osób reprezentujących jedną szkołę jest nieograniczona, z kolei punkty dla 
szkoły zdobywa jedynie dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami. 
Podstawą do reprezentowania szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub 
karta zgłoszenia potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora. 

 

8. ORIENTACYJNY PROGRAM IMPREZY 
do godz. 959 - zbiórka uczestników w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów 

Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim 
(ul. Jana Pawła II 25) 

1000 - uroczyste rozpoczęcie imprezy 
1045 - konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym 
1130 - start do turystycznego marszu na orientację 

od 1330 - ciepły posiłek (stołówka I LO) 
1500 - podsumowanie imprezy, oficjalne zakończenie 

(sala gimnastyczna I LO) 
 



9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA 
Wpisowe na imprezę wynosi 10 zł od osoby (opiekunowie grup młodzieży szkolnej 
uczestniczą w imprezie bezpłatnie). Zgłoszenia będą przyjmowane do środy                 
11 stycznia 2017 r. pod nr tel. 606-234-320 – Robert Mazurek. Wypełnione 
formularze zgłoszeń (wraz z wpłatą wpisowego) należy przekazać organizatorom      
w dniu imprezy. Zgłoszonym po terminie organizatorzy nie mogą zagwarantować 
pełnych świadczeń. 
 

10. ŚWIADCZENIA 
� pamiątkowy znaczek, 
� komplet materiałów startowych, 
� odcisk okolicznościowej pieczęci, 
� ciepły posiłek po zakończeniu turystycznego marszu na orientację, 
� 2 punkty do Odznaki Imprez na Orientację, 
� 5 punktów do Odznaki Turystyki Pieszej, 
� nagrody rzeczowe do 5. miejsca i dyplomy do 10. miejsca w każdej kategorii 

wiekowej, 
� puchary dla najlepszych oraz dyplomy dla wszystkich szkół. 
 

11. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW 
� miękkie obuwie do chodzenia po szkole, 
� ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 
� ważna legitymacja szkolna (w przypadku udziału w rywalizacji szkół), 
� kompas lub busola, długopis i zegarek. 
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
� wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, 

Regulaminu imprezy oraz zaleceń Organizatorów, 
� uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i przyjeżdżają na koszt 

własny, 
� za wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy Organizator nie bierze 

odpowiedzialności, 
� ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 
 

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE 

ORGANIZATORZY 



 

XIII Zima w Mieście 2017 
 

…śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim 
 

Radzyń Podlaski, 18 stycznia 2017 r. 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

Nazwa i adres jednostki zgłaszającej 

 
 
 

 

Pieczęć i podpis dyrektora 

 

Kierownik ekipy (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 
Wpisowe 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Razem  
 


