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XXXII KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ
Wprowadzenie

Proponujemy Państwu bardzo ciekawą, naszym zdaniem, formę turystyki  w postaci spaceru
z mapą.

Na trasie XXXII Kopernikańskich Marszów na Orientację uczestnicy będą korzystać z  kolorowej
mapy w skali 1:5000, którą otrzyma kaŜdy uczestnik marszów.

Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów , w tym  takŜe do  osób początkujących i mniej
zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezaleŜnie od wieku.

Długość trasy   wynosi  ok. 3 km dla początkujących ( trasa TP)  oraz około 4 km dla osób bar-
dziej zaawansowanych (trasa TO).

Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy
pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestni-
ka drogi.

Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpi-
su do  karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie dłu-
gopis.

Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnie-
nia.

JeŜeli więc macie Państwo chwilę wolnego czasu, potrzebę ruchu i chęć sprawdzenia się w propo-
nowanej zabawie to zapraszamy do udziału ( nawet z bardzo małymi dziećmi).

Park na Bydgoskim Przedmieściu  na którego obszarze odbędą  się  XXXII Kopernikańskie MnO
jest to najstarszy i jednocześnie największy park miejski w Toruniu, typu angielskiego, załoŜony ok.
1820 roku (początkowo na terenach pocegielnianych), ostatecznie ukształtowany w latach dwudzie-
stych XX wieku. Park zajmuje nadwiślańską część Bydgoskiego Przedmieścia, od ul. Konopnickiej
do ul. Reja; w   1997 roku został wpisany do rejestru zabytków.
Park o powierzchni ok. 25 ha połoŜony jest na skarpie, w urozmaiconym, pofałdowanym  terenie.
Charakteryzuje go powiązanie układów regularnych (klomby, kwietniki, sadzawka) z formami krajo-
brazowymi. Tworzą je swobodnie skupione grupy drzew, lasków i zagajników, rozmieszczone wśród
otwartych zieleńców, a między nimi wiją się kręte, boczne ścieŜki i błyszczą wody małych stawów,
będących pozostałościami po dawnych wyrobiskach cegielni.

Ogród Zoobotaniczny  w Toruniu będzie w tym roku dodatkową atrakcją czekającą  na uczest-
ników juŜ po pokonaniu trasy i oddaniu karty startowej (wstęp wolny).
Dokładna data powstania Ogrodu Botanicznego (obecnie Zoobotanicznego) w Toruniu nie jest zna-
na, ale moŜna powiązać ją z faktem nabycia całego majątku przez dr med. Johanna Gottlieba
Schultza w 1797 r. z zamiłowania botanika, który uporządkował istniejący drzewostan i  sprowadził
wiele cennych okazów roślin z róŜnych zakątków Europy. W  1965 r. sprowadzono do Ogrodu
pierwsze zwierzęta a  w roku  1993 , decyzją radnych miasta Torunia, Ogród Zoobotaniczny otrzy-
mał status zakładu budŜetowego finansowanego przez Urząd Miasta .
Obecnie Ogród zajmuje powierzchnię 4 ha, zgromadzono w nim ok. 55 gatunków drzew, 24 gatunki
krzewów i 55 gatunków zwierząt. Poza wybiegami dla zwierząt Ogród posiada równieŜ ptaszarnię
i herpetarium.
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Regulamin

1. ORGANIZATORZY:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu www.pttk.torun.pl

    Klub Imprez na Orientację  SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu www.skarmat.pl

2. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta w Toruniu www.um.torun.pl
Toruń 2016 - miejska instytucja kultury www.torun2016.eu
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI” www.nowosci.torun.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu www.smnaskarpie.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu www.cku.torun.pl
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum M. Kopernika w Toruniu www.planetarium.torun.pl
Fundacja Inter Star
Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście www.bydgoskie.blox.pl
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu www.zoo.torun.pl
Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o.
Cinema City  - Toruń www.cinema-city.pl

3. PATRONAT MEDIALNY:
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI”

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
7 lutego 2009 (sobota);  Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

5. CENTRUM IMPREZY I WYDAWANIE MATERIAŁÓW STARTOWYCH:
Parking przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu
przy ul. Rybaki  57 (wschodni skraj parku miejskiego).
Materiały startowe będą wydawane na bieŜąco przez cały czas, pomiędzy
godz. 10.00  a 12.00 w sekretariacie imprezy.

6. TRASY:
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 4 km (bez ograniczeń  wiekowych).

7. MAPY:
Kolorowa mapa wg międzynarodowego standardu IOF w skali 1:5000.

8. RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
10.00 - 12.30 wydawanie świadczeń i materiałów startowych w Centrum Imprezy
10.30 wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Mło-

dzieŜowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie oraz rozwiązań konkursów tematycznych patrz p.11
11.00 – 15.00  MoŜliwość zwiedzenia Ogrodu Zoobotanicznego.

9.  ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia, w których naleŜy  podać liczbę  uczestników oraz kategorię startową,  przyjmowane będą
do dnia  3.02.2009 w Oddziale Miejskim PTTK  w Toruniu,  ul. Piekary 41, tel.: (056)  62-229-21.
Pierwszych 250 zgłoszonych osób otrzyma pamiątkowy znaczek z imprezy.
Wpisowe w wysokości:  3,0 zł  dla kat. TP oraz 3,5 dla kat. TO  moŜna opłacić  w OM PTTK

  w Toruniu ul. Piekary 41 lub w Centrum Imprezy  bezpośrednio przed startem.
  Uwaga:  potwierdzenie wpłaty moŜna  uzyskać w Oddziale  PTTK ul. Piekary 41.



10. ŚWIADCZENIA:
Kolorowa mapa startowa z wykreśloną trasą dla kaŜdego uczestnika, pamiątkowy znaczek z imprezy
( dla pierwszych 250 zgłoszonych osób zgłoszonych do dnia  3.02.2009), bezpłatny wstęp do Ogro-
du Zoobotanicznego (po trasie w dniu imprezy),  odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie
punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla  naj-
lepszych zespołów na trasach  TP  i  TO.

11. KONKURSY:
Dla chętnych przygotowano  dwa dodatkowe konkursy w formie testów:
1/  o tematyce związanej z Ŝyciem Mikołaja Kopernika,
2/  o Parku na Bydgoskim Przedmieściu,
które moŜna będzie rozwiązywać w dowolnym czasie w trakcie imprezy.

12. PUCHAR „NOWOŚCI” i NAGRODY ZESPOŁOWE

Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma  Puchar za propa-
gowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientację, za
zajęcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodę w postaci wstępu dla ok. 40 osób na
seans w toruńskim Planetarium.

13.  INFORMACJA W PRASIE
Jeszcze przed imprezą, w czwartek 14 lutego na łamach toruńskich NOWOŚCI ukaŜe się, w rubryce
WĘDRUJ z NAMI, obszerny artykuł na temat XXXII Kopernikańskich MnO , Parku na Bydgoskim
Przedmieściu oraz  Ogrodzie Zoobotanicznym ; przedstawimy takŜe  organizatorów  i sponsorów  tej
imprezy.

14. PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podsumowanie imprezy i ogłoszenie wyników (najlepszych uczestników) odbędzie się  na łamach
„Nowości” w  najbliŜszy czwartek po imprezie  tj.  12 lutego. W przypadku większej liczby zespołów,
które pokonają bezbłędnie trasę lub rozwiąŜą konkursy,  o podziale upominków, których ilość zaleŜy
od hojności sponsorów, zadecyduje losowanie.

Pełny protokół z imprezy zostanie umieszczony na stronie: www.skarmat.pl   w czwartek
12.02.2009 r.

15. UWAGI KOŃCOWE:

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- zespoły  powinny być wyposaŜone  w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju Tury-

styczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 10.30

Zapraszamy


