
1. Wstęp 

,,KASZUB,, jest tytułem dziennej imprezy na orientację, organizowanej 

przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, podczas której 

zadaniem uczestników będzie potwierdzenie w określonym limicie czasu 

obecności na punktach kontrolnych ustawionych w pewnych określonych 

miejscach na mapie. Impreza ta jest trzecią edycją cyklu podobnych 

imprez, które odbędą się w tym roku i następnych latach. 

2. Zespół organizacyjny 

Jan Dettlaff-Dyrektor OKSiT w Gminie Puck. 

Wioleta Karczewska Strójwąs Animator Kultury w WKK w Mieroszynie. 

Rada Kultury działająca przy Sołtysie w Mieroszynie. 

Dariusz Okoń-Koordynator imprezy i budowniczy wszystkich tras. 

3. Termin i miejsce imprezy 

15.03.2020 Wiejski Klub Kultury w Mieroszynie (budynek Szkoły 

Podstawowej) 

4. Harmonogram Imprezy 

08:00 Otwarcie Klubu Kultury 

09:00 Start trasy Trudnej i Bardzo Trudnej w odstępach kilkuminutowych.  

10:00 Start trasy Turystycznej w odstępach kilkuminutowych. 

13:00 -18:00 czynne ognisko w bazie Marszu. 

18:00 Oficjalne zakończenie imprezy. 

5. Trasy 

  

Turystyczna -długość ok. 7 km w liniach prostych. Trasa łatwa skierowana 

dla osób bez doświadczenia lub niewielkim doświadczeniem w marszach 

na orientację. 

Lampiony zlokalizowane w charakterystycznych miejscach terenowych jak 

skrzyżowania, linie oddziałowe, strumyki, górki czy wąwozy. Bardzo 

ciekawe miejsca przyrodniczo-historyczne. Dla lepszej zabawy na pięciu 

punktach kontrolnych będą dostawione dodatkowe lampiony jako punkty 

stowarzyszone. Możliwość wystąpienia jednego lub dwóch zadań. 

Dopuszczalne zespoły 1-7 osób. Mapa pełna kolorowa. 

  



Trudna- długość ok 10 km w liniach prostych. Trasa przeznaczona dla 

osób z doświadczeniem w marszach na orientację.  Wystąpią PK 

zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach, ale też z trasy 

turystycznej. Potrzebny będzie kompas, ponieważ mogą wystąpić dojścia 

na azymut. Trasa z dość dużym bagażem czasu podstawowego. 

Mogą wystąpić zadania lub LOP (linia obowiązkowego przejścia). Mapa 

pełna kolorowa. Dopuszczalne zespoły 1-5 osób. 

Trasa zaliczana do Pucharu DinO. 

  

Bardzo Trudna -długość ok.13 km w liniach prostych. Trasa przeznaczona 

dla osób z doświadczeniem w marszach na orientację. 

 Dość liczna grupa stowarzyszy połączona z dość małym bagażem czasu 

podstawowego będzie super wyzwaniem dla tych, którzy lubią wyzwania. 

Mogą wystąpić zadania lub LOP (linia obowiązkowego przejścia). Mapa w 

niektórych miejscach niepełna w kolorach szarości. Dopuszczalne zespoły 

1-3 osób. 

6. Zgłoszenia 

Do 11 marca zgłaszamy się na e-maila: zapisy@oksitpuck.pl W 

odpowiedzi dostaniecie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na 

podany adres e-mail.  W dniu imprezy będą przygotowane pakiety 

startowe rezerwowe w niewielkich ilościach dla każdej z tras i może nie 

wystarczyć dla wszystkich więc zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania. 

Minuty startowe zostaną podane 12.03.2020 na wydarzeniu FB i w grupie 

MnO Kaszub. 

7. Opłaty 

Uczestnictwo bezpłatne. Bufet również - dla osób startujących. 

8. Świadczenia startowe 

-komplet map i materiałów dla każdego członka drużyny 

-karta startowa do potwierdzeń obecności na punktach kontrolnych jedna 

na zespół. 

-gorąca kawa i herbata na mecie marszu 

-kiełbaska na ognisko dla każdego uczestnika 

-losowanie nagród 

-ciepły zakątek w bazie marszu. 
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9. Obowiązkowe wyposażenie co najmniej jednego członka 

drużyny 

-długopis 

-sprawny i naładowany telefon, którego numer należy podać 

organizatorowi na starcie. 

10.Oświadczenia 

-w momencie zgłoszenia udziału uczestnicy zgadzają się na obowiązujące 

przepisy o Ochronie Danych Osobowych w regulaminie MnO Kaszub. 

-dla osób niepełnoletnich występujących bez rodziców należy przygotować 

oświadczenie zgody na uczestnictwo, bez oświadczenia nie dopuścimy do 

startu. 

11. Postanowienia końcowe 

-impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

-uczestnicy ubezpieczają się i startują wyłącznie na własną 

odpowiedzialność 

-za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników, 

jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. 

  

 

 


