KURS KARTOGRAFICZNY I BUDOWY TRAS
3-5 grudnia 2021
I. MIEJSCE
Centrum Turystyki Aktywnej „Żelazko”
Żelazko ul. Jurajska 17
42-440 Ogrodzieniec

II. TERMIN
3.12.2021 (piątek) – rozpoczęcie kursu, godz. 19:00
5.12.2021 (niedziela) – zakooczenie kursu, godz. 15:00

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Kurs kierowany jest do zawodników BnO, RJnO i NBnO oraz innych osób czynnie uprawiających OS, którzy
zainteresowani są pozyskaniem zaawansowanej wiedzy odnośnie wykonywania map do orientacji sportowej
oraz wiedzy z zakresu budowy tras. Uczestnikami kursu mogą byd zarówno osoby, które posiadają już
uprawnienia kartograficzne lub budowniczego tras PZOS, jak i osoby, które tych uprawnieo nie posiadają
i chciałyby je uzyskad.

IV. PROWADZĄCY
Wojciech Dwojak, Jacek Morawski, Bartosz Pawlak, Piotr Pietroo

V. PROGRAM
W programie kursu przewidujemy omówienie zagadnieo dotyczących tworzenia map do orientacji sportowej
oraz budowy tras podzielonych na bloki tematyczne przeznaczone dla osób początkujących oraz
zaawansowanych i średniozaawansowanych. Zajęcia będą miały formę teoretyczną (wykłady), jak i praktyczną
(praca w terenie i przy komputerze). Szczegółowy program kursu wraz z dokładnym harmonogramem
czasowym zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
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VI. CO NOWEGO W 2021?
Kurs prowadzony będzie w formie zajęd podzielonych na dwie równoległe części:
- przeznaczoną dla osób początkujących, której celem będzie przekazanie podstawowej wiedzy zarówno
w zakresie budowy tras, jak i kartografii,
- przeznaczoną dla osób zaawansowanych oraz średniozaawansowanych, której celem będzie poszerzenie
wiedzy zarówno w zakresie budowy tras, jak i kartografii oraz wymiana doświadczeo (zapraszamy
w szczególności uczestników kursów z lat poprzednich).
Obydwie części kursu będą odbywad się równolegle i zostaną podzielone na bloki tematyczne, których
szczegółowy układ będzie znany w późniejszym terminie). Zajęcia będą miały w większym stopniu wymiar
praktyczny, niż teoretyczny, a wybór zajęd (bloków tematycznych) będzie w gestii każdego z uczestników.

VII. KOSZTY
Koszt udziału w kursie to 375zł od uczestnika. W powyższej kwocie zawiera się opłata za udział w kursie oraz
zakwaterowanie w Centrum Turystyki Aktywnej „Żelazko” wraz z pełnym wyżywieniem (od śniadania w sobotę
do obiadu w niedzielę).
Płatności za udział w kursie należy dokonywad w terminie do 22 listopada 2021 na konto PZOS. Nieuiszczenie
wpłaty w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu.
09 1240 6218 1111 0000 4619 0314
Polski Związek Orientacji Sportowej
Al. Jerozolimskie 30/21
00-024 Warszawa
tytuł płatności: kurs kartograficzny, imię i nazwisko uczestnika, za którego dokonywana jest wpłata
Osoby potrzebujące rachunku za dokonaną wpłatę prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby mailowo na adres
biuro@zielonysport.pl.

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do dnia 22 listopada 2021 poprzez formularz zgłoszeniowy. Limit to 40
osób, a o udziale w kursie decyduje kolejnośd zgłoszeo i fakt dokonania opłaty za udział w kursie. W przypadku
wyczerpania limitu dostępnych miejsc przed terminem zgłoszeo, utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą
dopisywani będą kolejni chętni. O możliwości ich udziału w kursie zadecyduje weryfikacja płatności osób
zgłoszonych, która nastąpi po 22 listopada. Aktualna lista osób zgłoszonych dostępna jest tutaj.

IX. SPRZĘT
Uczestnicy biorący udział w kursie powinni w miarę możliwości zaopatrzyd się w następujący sprzęt:
Kurs kartograficzny
 komputer z dostępem do programu do tworzenia map (OCAD lub Open Orienteering Mapper)
 odbiornik GPS (w miarę posiadania),
 podkładkę do rysowania w formacie A4,
 kolorowe cienkopisy do pisania,
 gumkę recepturkę,
 ubiór i buty do prac w terenie.
Kurs budowy tras
 komputer z dostępem do programu do budowy tras (OCAD lub Purple Pen)
 ubiór i buty do prac w terenie.
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X. WIEDZA
Uczestnicy kursu powinni zapoznad się z następującymi dokumentami przed udziałem w kursie:
 Materiały z poprzednich kursów kartograficznych
https://drive.google.com/drive/folders/1O3IvTR84yhz1rkCnJs_N5WbWZ5h_P6Q5?usp=sharing
 Przepisy PZOS
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/40302547-2cff-4c59-a1e8-53251fea91a8
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/5963ef8e-0ff3-460b-901c-86c2b4d1a01a
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/bd9fa0dc-575d-4a06-be68-4efe439d2d35
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/f089f374-157f-49aa-9388-153bd8d0c990
 Regulaminy Sportowe
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/74c89522-2549-4b80-8010-38e183843944
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/017a6172-1f73-4430-b429-6c98e6f7fda4
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/53a72270-9dcb-403b-bc02-0bcb19806c29
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/d6b4e36b-4df4-4f1f-b26c-e942691bcd8d
 Zasady organizacji zawodów
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/84feddd4-4289-46fa-8572-2b8351f16fb4
 Przepisy międzynarodowe
https://orienteering.sport/iof/mapping/

XI. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ
Osoby, które poprzez udział w kursie chciałyby uzyskad uprawnienia kartografa sportowego lub budowniczego
tras PZOS, będą zobligowane do wykonania pracy zaliczeniowej na zakooczenie kursu.

XII. COVID-19
W przypadku odwołania kursu w związku z rządowymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 uczestnicy, którzy
dokonali płatności za kurs otrzymają zwrot 100% dokonanej wpłaty.

ZAPRASZAMY!
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