KURS KARTOGRAFICZNY
5-7 grudnia 2014
I. MIEJSCE
Centrum Turystyki Aktywnej „Żelazko”
Żelazko ul. Jurajska 17
42-440 Ogrodzieniec

II. TERMIN
5.12.2014 (piątek) – rozpoczęcie kursu, godz. 19:00
7.12.2014 (niedziela) – zakooczenie kursu, godz. 15:00

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Kurs kartograficzny 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. Uczestnikami kursu mogą byd zarówno osoby, które posiadają już uprawnienia kartograficzne PZOS,
jak i osoby, które tych uprawnieo nie posiadają i chciałyby je uzyskad.

IV. PROGRAM
W programie kursu przewidujemy omówienie następujących zagadnieo:
 doświadczenia w pracy z danymi LIDAR,
 LIDAR w Polsce – nowy zasady zamawiania danych,
 wykorzystanie BDOT 10k w procesie tworzenia map do OS,
 Geoportal 2 - nowe możliwości,
 nowa baza map PZOS,
 tworzenie map do RJnO,
 przetwarzanie danych LIDAR na potrzeby tworzenia map do OS (praktyka),
 technika i metodologia pracy w terenie (praktyka),
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praca w terenie - zajęcia indywidualne (praktyka),
generalizacja danych LIDAR podczas pracy w terenie (praktyka),
podstawy i tajniki pracy z programem OCAD (praktyka),
praca w programie OCAD - zajęcia indywidualne.

Szczegółowy program kursu wraz z dokładnym harmonogramem czasowym zostanie przedstawiony
w późniejszym terminie.

V. CO NOWEGO W 2014?
Kurs stanowi rozszerzenie wiedzy, która została przekazana uczestnikom podczas zeszłorocznej edycji. Jego
głównym celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im doskonalid umiejętności tworzenia map
do OS. Zajęcia będą miały w dużo większym stopniu wymiar praktyczny, niż teoretyczny. Nie oznacza to, że
osoby, które nie uczestniczyły w kursie w roku poprzednim nie mogę wziąd w nim udziału w tym roku.
Przeciwnie - takie osoby są również mile widziane. Wszystkich uczestników prosimy przed kursem
o zapoznanie się z zeszłorocznymi materiałami szkoleniowymi.

VI. PROWADZĄCY
Wojciech Dwojak, Kostiantyn Majasow, Jacek Morawski, Piotr Pietroo

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do dnia 23 listopada 2014 poprzez formularz zgłoszeniowy. Limit to 50
osób, a o udziale w kursie decyduje kolejnośd zgłoszeo. Minimalna liczba zgłoszeo niezbędna do organizacji
kursu to 25 osób - w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania kursu.

VIII. KOSZTY
Koszt udziału w kursie to 100PLN od uczestnika. Dodatkowo uczestnicy mają możliwośd wykupienia
zakwaterowania w Centrum Turystyki Aktywnej „Żelazko” w cenie 140PLN/os. Cena obejmuje dwa noclegi oraz
wyżywienie od śniadania w sobotę do obiadu w niedzielę. Zapotrzebowanie na noclegi prosimy zgłaszad przez
formularz zgłoszeniowy. Wszelkie płatności przyjmowane będą na miejscu.

IX. SPRZĘT
Uczestnicy biorący udział w kursie powinni w miarę możliwości zaopatrzyd się w:
 komputer,
 odbiornik GPS (jeśli ktoś posiada),
 podkładkę do rysowania w formacie A4,
 kolorowe cienkopisy do pisania,
 gumkę recepturkę,
 ubiór i buty do prac w terenie.

X. UZYSKANIE LICENCJI KARTOGRAFA SPORTOWEGO
Osoby, które poprzez udział w kursie chciałyby uzyskad uprawnienia kartografa sportowego PZOS będą miały za
zadanie wykonad w ramach kursu małą mapę obszaru testowego, która potwierdzi podstawowe umiejętności i
zasady tworzenia map do BnO.

ZAPRASZAMY!
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