Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację
Trasy TRInO po Gminie Mosina
Rogalin - pałac wśród zabytkowych dębów
Mosina - wrota Wielkopolskiego Parku Narodowego
Wielkopolski Park Narodowy - z Osowej Góry do Jezior
Rogaliński Park Krajobrazowy. Szlakiem majestatycznych dębów
KARTA STARTOWA, FORMULARZ
TRInO - Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację - to imprezy z mapą i/lub kompasem, których
głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów
turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc. TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów
pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z
mapą (i ewentualnie z kompasem).
Zasady uczestnictwa
Udział w imprezach na orientację, w tym również turystyczno-rekreacyjnych TRInO polega na przebyciu trasy
pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe według dowolnie
wybranej przez uczestnika (zespół) trasy.

Swoją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik

(zespół) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. Na trasach TRInO
punktami kontrolnymi są konkretne obiekty stałe (charakterystyczne czy nietypowe), do których zostały ułożone
szczegółowe pytania.

Potwierdzenie obecności przy punkcie (powierdzenie PK) odbywa się poprzez wpisanie

odpowiedzi na zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu lub sąsiadującego z nim
terenu. Istotne jest więc odnalezienie właściwego miejsca (PK).
Sposób postępowania
Uczestnik (zespół, np. rodzina, grupa szkolna) zainteresowany przebyciem trasy - pobiera i/lub drukuje
materiały startowe (ew. zaznacza na własnej mapie) i w dowolnym czasie przechodzi trasę przez zaznaczone
miejsca, dokonując potwierdzeń punktów kontrolnych poprzez wpisanie na kartę startową odpowiedzi na
pytania zgodnie z ich opisem dołączonym do mapy. Opis do mapy zawiera szczegółowe pytania, na które
uczestnik/zespół musi odpowiedzieć poprzez obserwację danego obiektu i wpisać odpowiedź na kartę startową.
Trasę można pokonywać w dowolnym kierunku i potwierdzać PK w dowolnej kolejności. Start i Meta zwykle są
umowne (trasy można zaczynać i kończyć w dowolnym miejscu, a nawet pokonywać je w kilku turach).
Wypełnioną kartę startową (zawierającą odpowiedzi do punktów kontrolnych) uczestnik (zespół) dostarcza do
organizatorów: przesyła na adres e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub bezpośrednio na imprezie na orientację do
organizatorów: członków MKInO PTTK lub Klubu InO STOWARZYSZE.
Potwierdzenie udziału
Uczestnik może otrzymać potwierdzenie udziału w TRInO, które może posłużyć do potwierdzenia odznak
turystycznych: Odznaki Imprez na Orientację lub innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej (np. krajoznawcze,
itp.). Potwierdzenia (pieczątką i podpisem) może dokonać Przodownik lub Organizator InO na podstawie listy
uczestników na dowolnej imprezie na orientację. Możliwe jest również uzyskanie pamiątkowej naklejki. Jeżeli
uczestnik wyraża zgodę – jego imię i nazwisko pojawi się na publikowanej liście osób (zakładka: Uczestnicy),
które przebyły daną trasę (po wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych lub np. nazwy zespołu).
Odznaka TRInO
Za przebycie odpowiedniej ilości tras możliwe jest zdobycie odznaki TRInO zgodnie z jej regulaminem. Odznaka
posiada 7 stopni i można ją zdobyć za udział w turystyczno-rekreacyjnych InO.
Funkcjonowanie tras TRInO
Organizatorzy TRInO dokładają wszelkich starań, aby trasy były możliwie ciekawe i oprócz rekreacji na świeżym

powietrzu miały duże walory edukacyjne i poznawcze. Z mapą TRInO można ciekawie zwiedzić/poznać różne
miejsca historyczne lub przyrodnicze, które w inny sposób mogą być mniej interesujące lub trudno się o nich
dowiedzieć oraz je znaleźć. W turystyczno-rekreacyjnych InO uczestniczyć może każdy: całe rodziny, nawet z
zupełnie małymi dziećmi (także w wózkach), grupy znajomych czy zorganizowane grupy młodzieży szkolnej (np.
zajęcia wychowania fizycznego czy innych zajęć lekcyjnych) i turystyczne.
Dodatkowo każda impreza TRInO, a można uczestniczyć w każdej edycji TRInO w każdej miejscowości, sprzyja
również zdobywaniu odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK, np.: piesza, InO, kolarska, krajoznawcza,
regionalne i inne – zgodnie z odpowiednimi regulaminami PTTK.
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