
   Rajd Przygodowy „POZNAJ MROCZĘ” 

 

I. KOMUNIKAT STARTOWY 

 

WSTĘP 

Otwarty Rajd przygodowy na orientację z okazji Dni Mroczy 2022. 

Zadaniem uczestników rajdu będzie odnalezienie, w jak najkrótszym czasie, punktów 

kontrolnych umieszczonych na terenie miasta Mrocza.  

 

ORGANIZATOR 

Organizator: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 

 

Współorganizator: 

Stowarzyszenie Aktywna Kcynia 

Gmina Mrocza 

Happy Frog 

Partnerzy: 

Radio Nakło 

 

TERMIN 

20.08.2022 r. godz. 16:00 

 

MIEJSCE STARTU I METY IMPREZY 

Plac przy ul. Łąkowej w Mroczy – namiot Biura Zawodów  

 

PROGRAM IMPREZY 

15:00 – otwarcie biura zawodów 

15:30 - odprawa 

16:00 – godzina „0” wspólny START 

19:00 – zamknięcie mety 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 

Każdy kto ma ochotę wziąć udział w wspaniałej przygodzie. Start w rajdzie jest możliwy 

indywidualnie lub w parach. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą startować w 

parach z osobami pełnoletnimi.  Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

KLASYFIKACJA 



- nagrodzone zostaną 1,2,3 miejsce, ( nagrody rzeczowe), 

- wszyscy uczestnicy którzy ukończą rajd otrzymają pamiątkowe medale, 

 

Warunki ukończenia imprezy 

 

Zespół, aby mógł być sklasyfikowany, musi: 

- potwierdzić wszystkie dostępne punkty kontrolne (PK), 

- w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem, 

- oddać kartę startową w stanie umożliwiającym organizatorowi identyfikację 

potwierdzeń. 

 

Zespół może być niesklasyfikowany za: 

- podrabianie potwierdzeń na karcie startowej, 

- używanie środków transportu, 

- korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy. 

 

 

Zespół może być zdyskwalifikowany na rajdzie za: 

- dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych, 

- niszczenie punktów kontrolnych, 

- nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na 

odległość, 

- używania map niedostarczonych przez organizatora, 

- obowiązuje zakaz rozdzielania się zespołu na trasie. 

 

TRASA 

Trasa przeznaczona jest dla początkujących uczestników Rajdu na Orientację, którzy 

posiadają podstawową wiedzą z zakresu czytania mapy. Mapa w skali 1:12500. Punkty 

będą umieszczone w charakterystycznych, niezbyt trudno dostępnych miejscach. 

Trasa piesza zlokalizowana jest w centrum Mroczy, trasa kajakowa na jeziorze 

Hetmańskim. Kolejność odnajdywania punktów kontrolnych będzie dowolna. Zabrania się 

używania innych map niż te otrzymane od organizatora. 

 

ZGŁOSZENIA 

Zapisy przyjmowane będą do 19.08.2022r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania limitu 

miejsc pod nr tel. 793 394 956 lub na email: michal.raczynski@mgokir.pl 

 

mailto:michal.raczynski@mgokir.pl


ŚWIADCZENIA STARTOWE  

• Mapa dla każdego uczestnika imprezy.  

• Karta startowa do odbicia punktów kontrolnych. 

• Woda mineralna 0,5 l oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika. 

• Turystyczny kajak dwuosobowy, dwa wiosła, dwie kamizelki asekuracyjne 

(odcinek trasy kajakowej), sprzęt w punkcie nad Jeziorem Hetmańskim 

oznaczonym na mapie. 

• Medal dla każdego uczestnika, który ukończy rajd 

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO UCZESTNIKA 

• Naładowany telefon komórkowy  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

• Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, 

jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. 

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 

odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod 

opieką osób pełnoletnich - rodzica lub opiekuna prawnego lub osobę, która 

podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za 

niepełnoletniego uczestnika. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku i przetwarzanie podanych 

danych dla celów popularyzacji, archiwizacji i fotodokumentacji. 

• Uczestnicy imprezy poruszają się po drogach publicznych z zachowaniem 

przepisów ruchu drogowego. 

• Uczestnicy imprezy płyną kajakami dwuosobowymi dostarczonymi przez 

organizatora. 

• Każdy uczestnik ma obowiązku płynięcia w kamizelce asekuracyjnej zgodnie z 

obowiązującymi zasadami zachowania się nad wodą.  

 


