SPONSOR GŁÓWNY

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

Ramowy program minutowy finału Regatta Noc-Zima-Góry 2016

12.03.16 sobota
g. 15.30-16.00 zbiórka Uczestników przy Hotelu Gołębiewskim w
Karpaczu / parking, rejestracja, identyfikatory, sprawdzenie obecności
g. 16.00-16.30 odprawa techniczna Uczestników, przypomnienie zasad
bezpieczeństwa panujących w górach, zapoznanie z Regulaminem
wydarzenia i Regulaminem KPN
g. 18.30-19.00 rejestracja Uczestników w schronisku Strzecha
Akademicka (miejsca noclegowe)
g. 19.00-20.00 posiłek
g. 20.00-22.00 spotkanie integracyjne wszystkich Uczestników w
schronisku Strzecha Akademicka, uroczyste wręczenie przez
Organizatora Odznak Nocnych, Zimowych Zdobywców 2016, wyróżnień i
koszulek technicznych (*akcja “Złap wschód!” oraz “Miłośnicy
podróżowania”), podsumowanie cyklu, prelekcja filmu i zdjęć z całego
cyklu, rozdanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych od KPN,
losowanie nagród od sponsorów i partnerów, wystąpienia Gości
Honorowych (m.in. przedstawicieli Geocaching Polska, Geocacher.pl,
PTTK)
g. 22.00 cisza nocna

13.03.16 niedziela
g. 5.00 spotkanie uczestników przed schroniskiem Strzecha
Akademicka, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w
górach oraz Regulaminu KPN
g. 6.30 spotkanie uczestników przed Domem Śląskim, akcja pn. Złap
wschód!
g. 7.00 spotkanie wszystkich uczestników na szczycie Śnieżki (1603 m
n.p.m.), krótka prelekcja na temat Śnieżki i szlaku Dom Śląski –
Śnieżka, wspólne zdjęcie
g. 9.00-9.45 posiłek
g. 10.00 - 12.00 1. Zimowe Mistrzostwa Nocnych, Zimowych
Zdobywców w Geocachingu 2016 *otwarty event geocachingowy baza i spotkanie uczestników: schronisko Strzecha Akademicka
g. 12.30 wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców mistrzostw Strzecha Akademicka
g. 13.00 zakończenie, oficjalne podziękowanie Uczestnikom za
udział w cyklu
Patronat Honorowy:
Polski Związek Alpinizmu
Burmistrz Miasta Karpacza
Stowarzyszenie Geocaching Polska
Sponsorzy wspierający: Odlo – profesjonalna odzież i sprzęt sportowy,
mSport – sklepy rowerowe i sportowe, KV+ profesjonalne kije do Nordic
Walking, TOKO – zabezpieczenie techniczne / narciarstwo biegowe,
Cartpoland – producent polskich kart plastikowych, Wikoss Sport –
gadżety reklamowe i promocyjne z nadrukami, Biorsel – naturalne
batoniki, Geocacher.pl – profesjonalny sklep dla Geocacherów

Pozostałe ważne informacje:
- wszystkie przemarsze na terenie KPN uczestnicy dokonują
indywidualnie / samodzielnie, tylko i wyłącznie otwartymi i
dostępnymi szlakami turystycznymi na terenie KPN, zachowując
szczególną ostrożność i przestrzegając Regulaminu KPN, wszyscy
zobowiązani są do zakupienia biletu za wstęp do KPN przestrzegając
regulamin udostępniania KPN, wszyscy poruszają się własnym tempem,
ale są zobowiązani do przestrzegania ramowego programu minutowego
określonego przez Organizatora
- wszystkich Uczestników obowiązuje Regulamin Cyklu Noc-Zima-Góry
2016, a uczestictwo oznacza akceptację Regulaminu przez wszystkich
uczestników biorących udział. Uczestnicy cyklu oświadczają, że ich stan
zdrowia pozwala na udział w cyklu i biorą udział w cyklu na własną
odpowiedzialność
- uczestnicy, który posiadają identyfikatory proszeni są o zabranie ich na
wyprawę
- wszyscy uczestnicy biorąc udział w cyklu wyrażają zgodę na
fotografowanie, filmowanie oraz publikację ich wizwrunku oraz publikację
i przetwarzanie danych osobowych w formie wyników cyklu przez
organizatora na oficjalnej stronie organizatora www.noczimagory.pl
(zgoda na publikację następujących danych: imię, nazwisko uczestnika,
klub, ilość punktów).
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Opracowała i przygotowała: Paulina Ruta / koordynator cyklu
Złotoryja, dn. 02.03.2016 r.

