
„Zimowy Marsz 
na Orientację”

                   Organizatorzy:

          Stowarzyszenie „Nasza Krępa”

          Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

          Powiat Słupski

          Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Park Krajobrazowy 

                  „Dolina Słupi”

          Nadleśnictwo Leśny Dwór  

Pod patronatem:
WÓJTA GMINY SŁUPSK

Marsz realizowany w ramach projektu „Żyj Aktywnie” 
dofinansowanego przez 

Powiat Słupski

1. Cele imprezy:
· popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej i krajoznawstwa,poznanie walorów 

turystycznych i przyrodniczych okolic  miejscowości Krępa zwrócenie szczególnej uwagi na 
problemy związane z ochroną środowiska (Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – Obszar Natura 
2000) w tym kłusownictwa w okresie ochronnym na ryby wędrowne,

2. Termin: 05.12.2015, start godz. 10.00 Krępa  – świetlica wiejska

3. Uczestnicy: W marszu mogą wziąć udział wszyscy chętni – miłośnicy aktywnej turystyki. Dzieci 
i młodzież do lat 18 tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

4. Trasa marszu będzie prowadziła częściowo po miejscowości Krępa , a także  wzdłuż rzeki  
Glaźnej. Zakończenie rajdu odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Krępie. Opracowanie 
merytoryczne trasy rajdu: pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

5. Przewidujemy następujące kategorie tras: 
TP – trasa początkująca, dla najmłodszych dzieci (do klasy IV SP), start z opiekunem.   
TD-SP -  trasa dzieci szkoła  podstawowa klasy  V-VI, drużyny do 5 osób (start bez opiekuna)   
TD-Gimn.- trasa dla uczniów gimnazjów klasy I-III, drużyny do 5 osób (start bez opiekuna)
TO – trasa otwarta dla wszystkich pozostałych chętnych. 

Uwaga nauczyciele, opiekunowie !!!  Dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum startujące bez 
opiekuna powinny mieć doświadczenie  w poruszaniu się z mapą w terenie. Jeśli uważają Państwo, że nie 
posiadają takich umiejętności i po raz pierwszy uczestniczą w imprezie na orientację  prosimy o zapisanie 
ich do kategorii otwartej TO, gdzie pod państwa opieką będą mogły  nabyć odpowiednie umiejętności.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zrezygnowania z kategorii tras w których będzie mniej niż  5 
zgłoszeń !!!!!!!!!!!!!

6. Organizator przewiduje nagrody dla grup (osób), które prawidłowo pokonają trasę marszu i 
wykonają związane z nią zadania. W kategorii TP – nagrody grupowe, kategorie TD- nagrody 
indywidualne i kategoria TO-losowanie nagród indywidualnych wśród wszystkich 
uczestników tej trasy.   

7. Zgłoszeń do udziału w rajdzie należy dokonać na kartach zgłoszeniowych stanowiących 
załącznik do niniejszego regulaminu. Karty zgłoszeniowe można składać osobiście, 
pocztą tradycyjną, mailową lub faksem na adres:

                        Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, 
                        Głobino 47, 76 – 200 Słupsk, (59) 847-10-91, biuro@gok.slupsk.pl
                        od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 - kontakt z p. Maciejem Flisakiem          

(665 320 440 lub 59 847 10 91).

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2015r. do godziny 15.00

8. Organizator przewiduje nagrody specjalne dla grup (osób), które przygotują krótką max. 5 
minut) prezentację w formie wiersza, krótkiej inscenizacji, performance, skeczu, piosenki itp., 
których tematyka będzie nawiązywała do problemów ochrony środowiska, kłusownictwa i 
potrzeby ochrony ryb wędrownych. Zgłoszenie prezentacji powinno nastąpić w dniu imprezy  
przed startem.

9. Dojazd uczestników do Krępy  odbywa się we własnym zakresie. 

10. Uczestnikom marszu zapewniamy opiekę medyczną, poczęstunek oraz gorące napoje. 
11. Uczestnicy marszu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się 

indywidualnie, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe 
zaistniałe podczas imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest 
ostateczna.

12. Uczestników rajdu obowiązuje:
           • Znajomość regulaminu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się na czas trwania rajdu we własnym zakresie.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania marszu w przypadku bardzo złych 

warunków atmosferycznych
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

marszu oraz szkody wyrządzone uczestnikom rajdu przez osoby trzecie.
 • Uczestników marszu obowiązuje dobry humor, życzliwość oraz sympatyczny uśmiech
 

Z turystycznym pozdrowieniem 

    Zbigniew Podolak
                                                                                                            Dyrektor CKIBP  

Sędziowie:

Bierkowo 28.11.2015r.

Kategoria: 1 vs 1 kids do 13 lat - chłopcy i dzieczęta

zajęcie    miejsca

http://biuro@gok.slupsk.pl
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