
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział w Szamotułach

Oddziałowa Komisja Imprez na Orientację PTTK

zapraszają na

XXII SZAMOTULSKĄ 
IMPREZĘ NA ORIENTACJĘ

„SAMINO’ 2022”

zaliczaną do klasyfikacji
Pucharu Polski Młodzieży w roku 2022

oraz Pucharu Wielkopolski w MnO

Koźmin 3 IV 2022 r.



I. CEL IMPREZY:
- doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- spotkanie sympatyków Imprez na Orientację
- włączenie się w obchody 100-lecia InO w Polsce oraz 25-lecia InO 

w Oddziale PTTK w Szamotułach,
- wyłonienie najlepszych drużyn w Wielkopolsce.

II. TERMIN I MIEJSCE:
- 3 IV 2022 r. (niedziela)
- okolice Koźmina i leśn. Bugaj (gm. Obrzycko)

ORGANIZATOR:
- Oddział  PTTK  w Szamotułach – Komisja Imprez na Orientację

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach
- Urząd Gminy w Obrzycku
- Urząd Miasta i Gminy w Pniewach
- Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
- Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY:
- Kierownik imprezy: Paweł Mordal (PInO nr 482)
- Sędzia Główny: Jakub Sochacki (PInO nr 503)
- Sekretariat: Katarzyna Sochacka
- Budowniczowie tras:           Jakub Sochacki, Przemysław Kacprzak

Paweł Mordal

V. FORMA I KATEGORIE:
- kat. TO – pow. 20 lat (2 etapy dzienne)  
- kat. TJ - młodzież od 17 do 20 lat (2 etapy dzienne)  
- kat. TM – młodzież od 14 do 16 lat ( 2 etapy dzienne)  
- kat. TD – dzieci do lat 13 ( 2 etapy dzienne) 

VII.    DRUŻYNY:
- 1 – 2 osobowe w kat. TO, TJ  i TM 
- 2 – 3 osobowe w kat. TD 



VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
- należy przesłać na adres: 
Oddział PTTK w Szamotułach, Rynek 10,  64-500 Szamotuły
- termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 28 III 2022 r.
- wysokość wpisowego

Kat. TO i TJ Kat. TM i TD
Posiadacze Odznaki InO 9,00 6,00

Członkowie PTTK 12,00 10,00
Niezrzeszeni 16,00 14,00

-   wpisowe wpłacone po terminie nie gwarantuje otrzymania pełnych
     świadczeń 
- wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału PTTK w Szamotułach 

w BS Duszniki - O/Szamotuły nr 92 9072 0002  0404 4473 
2000 0001

lub gotówką w biurze Oddziału.

IX. ŚWIADCZENIA:
- herbata i ciepły posiłek,
- coś słodkiego pomiędzy etapami,
- komplet map dla każdego uczestnika,
- okolicznościowa odznaka i naklejka,
- potwierdzenie punktów na OInO i OTP,
- nagrody i puchary dla najlepszych.

X. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
- posiadanie kompasu, kątomierza, linijki, długopisu,
- przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych

i zasad czystej rywalizacji,
- ubezpieczenie we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (dotyczy osób nie będących członkami PTTK).

XI. TEREN I MAPY:
- okolice Obrzycka i Koźmina, las o zmiennej przebieżności, 
- mapy czarno – białe, nieaktualizowane.

XII. BAZA IMPREZY:
- Stanica myśliwska „Ostoja” w Koźminie - leśn. Bugaj (gm. Obrzycko)

XIII. PUNKTACJA:
- wg zasad punktacji KInO ZG PTTK



XIV. RAMOWY PROGRAM:

 niedziela  03 IV 2022 r.

- od 8.00 – przyjmowanie uczestników
- 8.30 – odprawa techniczna
- 9.00 – start do E1
- 10.00 – 11.30 – przekąska międzyetapowa
- 10.30 – 12.00 – start do E2
- 12.00 – 14.00  – powrót do bazy i zakończenie imprezy

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- osoby zgłoszone, a nie biorące udziału tracą prawo do świadczeń,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- protesty wyłącznie na piśmie przejmuje sędzia główny 

17 min po wywieszeniu wyników,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zapraszamy!

Organizacja imprezy stanowi część składową zadania 
„Z mapą i kompasem’ 2022”.

Projekt jest współfinansowany przez:

 

samorządy powiatu szamotulskiego, powiatu
nowotomyskiego, Miasta i Gminy Pniewy, 

Miasta i Gminy Szamotuły oraz Gminy Obrzycko. 



Klauzula informacyjna 
XXII Szamotulskiej Imprezy na Orientację " SAMINO'2022 " odbywającej

się w ramach zadania „Z mapą i kompasem’ 2022”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie 
zgłoszenia jest Oddział PTTK w Szamotułach zwany dalej "Administratorem". 
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
64-500 Szamotuły, Rynek 10, adres e-mail : poczta@szamotuly.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłana organizatorom karta 
zgłoszenia na XXII Szamotulską Imprezę na Orientację " SAMINO'2022 "
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 
realizacją XXII Szamotulskiej Imprezy na Orientację " SAMINO'2022 " będącej
elementem zadania „Z mapą i kompasem’ 2022” do podjęcia niezbędnych 
działań przed realizacją zadania oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie 
internetowej oraz fanpagu Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w 
wydawnictwach Oddziału PTTK w Szamotułach.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 
spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją zadania nie będzie możliwe. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanych 
dotacji od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu 
Szamotulskiego, Powiatu Nowotomyskiego, Burmistrza Miasta i Gminy 
Pniewy, Wójta Gminy Obrzycko oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły 
(planowany termin rozliczenia to 31 grudzień 2022 rok), przy czym lista 
zawierająca imiona i nazwiska uczestników zadania będzie przechowywana 
przez okres 3 lat (do 31 grudnia 2025 roku).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w ty decyzji będących wynikiem 
profilowania.
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