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czwartek 2 czerwca 2016 r.  
1. Przyjmowanie drużyn w miejscach zakwaterowania (informacja gdzie, kto nocuje 

będzie wcześniej przesłana opiekunom) od godz. 14.00 do 22.00.  

UWAGA: dla drużyn przyjeżdżających dopiero w pią tek rano sekretariat f inału 

będzie czynny w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku.  

2. Bagaż można, w tym dniu, przechować  w Oddziale PTTK w Rybniku od godz. 

8.00.  

3. Zwiedzanie (dla chę tnych) Rybnika z przewodnikiem będzie o godz. 11.00  

i  godz. 13.00 – zbiórka przed siedzibą  Oddziału (ul. Pi łsudskiego 4, bl isko dworca 

PKP i PKS). 

4. Oficjalne otwarcie Finału Centralnego odbędzie o godz. 16.00 w siedzibie OPP 

Zespołu „Przygoda” w Rybniku przy ul. Świerklańskiej  42 a 

(h t tps : / /www.google.p l /maps/p lace/Ogn isko+Pracy+Pozaszkolnej+Zesp%C3%B3%C5%82+%22PRZYGODA

%22/@50.0839969 ,18 .5534428 ,15z/da ta= !4m2!3m1!1s0x0 :0x67c1ac0ba9d85a56), 10 minut pieszo  

z dworca, można podjechać  własnym środkiem transportu – jest parking.  

5. Po otwarciu – około godz. 17.30 – odbędzie się  odprawa techniczna dla opiekunów  

i  uczestników oraz losowanie kolejności startu w marszach na orientację .  

6. Po odprawie uczestnicy wraz z opiekunami zostaną  przewiezieni do miejsc 

zakwaterowania, gdzie zjedzą  obiadokolację  i  dopełnią  formalności związanych  

z udziałem w f inale centralnym (złożenie wszystkich wymaganych regulaminem 

dokumentów).  

 

piątek 3 czerwca 2016 r.  
1. Śniadanie w miejscach zakwaterowanie od godz. 6.30 do 7.30. Wyjazd drużyn 

wraz z opiekunami o godz. 7.45 do Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, gdzie 

będą  rozgrywane wszystkie konkurencje. Na miejscu opiekunowie przekazują  

swoje drużyny pod opiekę  nauczyciel i  SP 19 i  przesiadają  się  do autobusu na 

całodniową  wycieczkę  krajoznawczą  po Ziemi Pszczyńskiej . 

2. Wszystkie turniejowe konkurencje będą  rozegrane w ten jeden dzień :  

a. testy drużynowe (turystyczne ABC) 

•  rozpoznawanie atrakcj i  turystycznych województwa ś l ąskiego 

•  znajomość  gwary ś l ąskiej   

b. testy indywidualne 

•  test wiedzy 

c. marsze na orientacje (wg wylosowanej  kolejności) 

d. samarytanka 

e. turystyczne ABC 

•  ścianka wspinaczkowa 

•  gra azymutowa 



f .  rowerowy tor przeszkód (w tym naprawa roweru). 

3. Planowany powrót opiekunów i zakończenie konkurencj i  turniejowych o godz. 

19.00.  

4. Drużyny wraz z opiekunami zostają  przewiezieni do miejsc zakwaterowania na 

obiadokolację .  

 

sobota 4 czerwca 2016 r.  
1. Śniadanie w miejscach zakwaterowanie od godz. 6.30 do 7.30. Wyjazd drużyn 

wraz z opiekunami o godz. 7.45 na całodniową  wycieczkę  krajoznawczą  do 

Katowic i  po Ziemi Tarnogórskiej . 

2. Powrót do miejsc zakwaterowania około godz. 19.00.  

3. W zależności od pogody planowane jest spotkanie wszystkich uczestników przy 

ognisku w Ośrodku Stodoły (dowóz z Hotelu Pol i tański będzie zapewniony). 

 

niedziela 5 czerwca 2016 r.  
1. Śniadanie w miejscach zakwaterowanie od godz. 7.30 do 8.30.  

2. Wykwaterowanie do godz. 9.30. 

3. Uroczyste zakończenie f inału odbędzie się  w Hotelu Pol i tańskim o godz. 10.00 

(dowóz z Ośrodka Stodoły będzie zapewniony).  

4. Po zakończeniu zapewniony jest odwóz chę tnych na dworzec PKP i PKS w 

Rybniku.  

 


