
XXXIII Lampion Ekotona 
VI Ogólnopolski Tydzień Turystycznych Imprez na Orientację, 14-23 maja 2021 

 

Termin zawodów: 22.05.2021 roku (sobota)      
       

Organizatorzy: KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu  
Baza imprezy: Parking leśny przy ul. Konarskiego (przy Castorama – 
współrzędne - 53.46652548709801, 18.753474204489343) 
Komitet organizacyjny: Kierownik imprezy: Beata Chodziutko-Furso 
Sędzia główny:    Rafał Zbrzeźny  
Budowa tras: Rafał Dulski (TZ, TU),  

             Filip Chodziutko (TT, TP, TF) 
Sekretariat: Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso 
Pozostali organizatorzy: Krzysztof Furso, Michał Sereda, Bartosz Mróz 
Trasy i mapy: etap dzienny, mapy nietypowe. 
  TZ (zaawansowani) – zespoły dwuosobowe 
  TU (średniozaawansowani) – zespoły dwuosobowe 
  TT (niezaawansowani) – zespoły dwu- lub trzyosobowe 
  TP (początkujący) - zespoły dwu- lub trzyosobowe 
  TF (familijna) – bez ograniczeń 
Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. 

  
Zgłoszenia i wpisowe:  
Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawodników na poszczególnych trasach przez Formularz Google  
https://forms.gle/CotJczQ5ewcoqJVo9 
lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie – 692 566 766 do dnia 19.05.2021 (środa) do godz. 18.00. W zgłoszeniu należy podać imiona i 
nazwiska zawodników, klub/miejscowość, rok urodzenia, wybraną trasę, kontakt emailowy/telefoniczny.  W dniu zawodów można uaktualnić list  ę 
zawodników. 
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi 5 zł (odliczoną kwotą).  
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.  
 

Program imprezy:         22.05.2021 r.  (sobota)              
9.30 – start pierwszych zawodników 
ok. 15.00 – zakończenie zawodów 
 
Dokładna godzina startu danego zespołu zostanie podana w liście startowej do piątku 21.05.2021 r. do godz. 18.00. Link do listy 
startowej: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvTxnY6nzmvKRUTEXYCcTR0vH78qjELkOtVrdu4ukB8/edit?usp=sharing 
W związku z sytuacją epidemiologiczną nie jest przewidywane oficjalne rozpoczęcie i zakończenie zawodów. Wyniki będą dostępne na 
stronie internetowej klubu: www.ekoton.grudziadz.pttk.pl oraz na naszym profilu fb. 
 
Dojazd:  
Autobusem linii nr 13 na przystanek Galeria Grudziądzka (ok. 300 m od bazy zawodów) lub samochodem – parking przy Galerii 
Grudziądzkiej lub Castoramie. 
 
Świadczenia: 
 - mapa dla każdego uczestnika, 
 - potwierdzenie punktów do OInO i OTP 
 - dyplomy w wersji elektronicznej dla trzech najlepszych zespołów na każdej trasie. 
 

Informacje organizacyjne związane z COVID-19: 
Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, ani zamknięcia imprezy. Rezygnujemy również z serwowania 
poczęstunku i herbaty po zakończeniu trasy. Prosimy, aby nie gromadzić się w lesie, na starcie i innych miejscach, a pojawić się w 
bazie zawodów dopiero o wyznaczonej w liście startowej godzinie. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy 
bezwzględnie pozostać w domu. Osłanianie ust i nosa wymagane jest zgodnie z obowiązującymi obecnie w kraju zaleceniami 
sanitarnymi. W czasie całej imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Kontakt z innymi osobami dozwolony jest 
wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi 
na metę. Przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie startowej zaleca się korzystanie z własnego przyrządu do pisania. 

Oprócz numeru punktu kontrolnego i kodu z lampionu zawodnicy wpisują na kartę startową 
dokładny czas dotarcia do punktu. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: własny środek do dezynfekcji rąk, maseczka 

lub przyłbica, lub inna osłona nosa i ust, własny prowiant.  
 

Baza zawodów 



Uwagi organizatorów: 
Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z 
kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.  
Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.  

 Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie stosować aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia (MZ), Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl). 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.  

 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.  

 Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich 
uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.  

 Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.  

 Należy przestrzegać przepisów Komisji InO ZG PTTK oraz zasad fair play. 

 Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 Punkty do Pucharu Województwa zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – Patrz Regulamin Pucharu 
Województwa w MnO. 
 

 
Do zobaczenia na szlaku! 


