


 
 
 
 

 
                                            HARMONOGRAM 

                                    ZAWODÓW 
 
 
 

 
Zapisy przyjmowane są do 15 lipca 2022 r., w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie 
deklaracji uczestnictwa. Zgłoszenie można również dostarczyć osobiście do Biura PDK OIIB, pok. 108. 
Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować do Biura Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa tel. +48 17 777 64 54, e-mail: organizacja@inzynier.rzeszow.pl. 
 
 
 
 
 

„III Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Marszu na Orientację” 

Piątek (19 sierpień 2022 r.) 

16:00 - 18:00 Zakwaterowanie  

20:00 Kolacja dla gości i zawodników 

Sobota (20 sierpień 2022 r.) 

8:30-10:00 Otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników 

10:00 Rozpoczęcie zawodów  

10:30 Start zawodników 

Po starcie 
zawodników 

- atrakcje, gry i zabawy (na terenie obiektu), 
- wycieczki busem do zagrody żubrów, plenerowego muzeum wypału węgla  
  drzewnego oraz torfowiska Tarnawa, 
- zwiedzanie Pawilonu Wystawowego Fauny i Flory Bieszczadzkiej (na terenie  
  obiektu), 
- indywidualne wejście na Bukowe Berdo (1h – pod górkę), 

14:00 Powrót zawodników z trasy marszu 

14:00 Ciepły posiłek i napoje dla wszystkich uczestników marszu i przedstawicieli Izb 

16:00 Ogłoszenie wyników zawodów – wręczenie nagród 

16:30 Integracyjny grill z zespołem muzycznym przy ośrodku Centrum Promocji Leśnictwa 
Muczne  

Niedziela (21 sierpień 2022 r.) 

8:00 – 10:00 Śniadanie, wykwaterowanie 



 
 
 

    
                 DEKLARACJA 

                   UCZESTNICTWA 
 
 
 

 
 

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa 
(formularz należy wypełnić drukowanymi literami) 

Niniejszym deklarujemy jako Izba uczestnictwo w:  
„III Otwartych Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

w Marszu na Orientację”  

Okręgowa Izba 
Inżynierów 

Budownictwa 

 
 
 
 

Osoba do kontaktu 
tel. / e-mail 

 
 
 

Przewodniczący 
Okręgowej Izby wraz  
z osobą towarzyszącą 

Imiona i nazwiska gości 

1  

2  

Dwuosobowa drużyna 
 

Imiona i nazwiska uczestników (obok nazwiska prosimy podać rozmiar koszulki) 

1  

2  

 zestaw startowy to koszulki, kapelusze, kompas, mapa, nr startowy, materiały promocyjne 
 atrakcje w trakcie zawodów 
 ciepły posiłek wzmacniający po marszu oraz napoje dla zawodników 
 uczestnictwo w grillu integracyjnym z zespołem muzycznym 
 ubezpieczenie NNW 

UWAGA! 
Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu oraz noclegu zgłoszonych zawodników. 

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pokrywa koszt noclegu gości oraz pozostałe koszty związane  
z organizacją imprezy. 

 
Podpis osoby 
upoważnionej 

 

 
 
 
 
 

 


