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*
 dotyczy osób ubiegający się o odznakę 

„zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” 

*
  platí pro žadatele o odznak 

„ORIENTOVÁNÍ po BOLESŁAWCI“ 

 

↓ 

 

………………………………………… 
Imię i nazwisko/   Jméno a příjmení 

 

………………………………………… 
Miejsce zamieszkania/ Bydliště 

 

……………………………………..…. 
Kontakt (tel./e-mail) / Kontakt (telefon / e-mail)  
 

Na mapie Bolesławca zaznaczono różne miejsca stanowiące 

punkty kontrolne (PK). Udział w imprezie na orientację polega na 

przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi PK, którymi są różne 
obiekty stałe. Swoją obecność na właściwym PK uczestnik 

potwierdza sam poprzez dopasowanie zdjęcia do odwiedzanego 

PK oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej 
(tabelka). Wypełnione karty startowe należy dostarczyć lub 

przesłać do organizatora.  
 
Na mapě Bolesławce byly označeny různé kontrolní body (KB). 
Potvrzení účasti na orientační akci spočívá v pokonání trasy mezi 

označenými kontrolními body, což jsou různé stálé objekty. 

Účastník svojí přítomnost na příslušném KB potvrzuje tím, že 
přiřadí fotografii k navštívenému KB a provede odpovídající 

zápis do startovní karty (tabulky). Vyplněné startovní karty by 
měly být odevzdány nebo zaslány organizátorovi 

 

 
PK / PB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Opracowanie: 

Zbigniew Kowalczyk 

Grzegorz Matoryn 

 

Źródło mapy: 

OpenStreetMap zdjęcie/fotografie                      
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Bolesławiecka Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (BolInO-T1)                    Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację PTTK (11/D/21) 

Bolesławiecká Turistická a orientačně -rekreační akce  (BolInO-T1)                                        Turisticko- rekreační akce zaměřená na orientaci PTTK (11/D/21) 
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Bolesławiecka trasa jest trasą z bazy tras Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dlatego też jej zaliczane pozwala nie tylko na 

zdobycie odznaki „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC”  ale również umożliwia zdobycie odznak PTTK: TRInO oraz InO. 

Trasa v Bolesławci je trasou spadající do základny tras turistických a orientačně- rekreačních akcí Polského turistického a poznávacího sdružení, proto také  její zdolání umožňuje nejen získat odznak 

„ORIENTOVÁNÍ po BOLESŁAWCI“, ale také umožní získat odznaky PTTK: TRINO a InO. 


