
ZARZl\DZENIE Nr 25/2017 


WOJTA GMINY SOCHOCIN 


z dnia 26 maja 2017 r. 


w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej 


"Marsz Gwiafdzisty 2017 - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski 

trasa rajdu rowerowego przez gmin~ Sochocin". 


~a podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 

o samorzqdzie grninnyrn (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarz'l,dza siy, co nastypuje: 

§ 1. 1 Wprowadza siy regularnin irnprezy turystycznej pn. "Marsz Gwiazdzisty 2017 - pieszo, 

konno. kajakiern. rowerern przez powiat plonski - trasa rajdu rowerowego przez grniny 

Sochocin ". stanowi'l,cy zal'l,cznik do niniejszego zarz'l,dzenia. 

2. ~cgulamin okresla zasady warunki uezestnietwa w 
. .
lrnpreZle okreslonej 

\\ u::,t. 1. kt6ra odbydzie siy w dniu 24 ezerwca 2017 r. 

§ 2, Postanowicnia niniejszego regularninu obowiqzuj'l, na terenie grniny Sochocin i gminy 


Babcszewo. 


§ 3), \Vykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Grniny. 


§ ·t Zarzqdzenie wchodzi w :lycie z dniern podpisania. 




Zahtcznik 

do Zarz,!-dzenia Nr 25/2017 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 26 maja 2017 r. 

MARSZ GWIAZDZISTY 2017 

pieszo, konno, kajakiem, rowerem 

przez powiat plonski 

ro'werowej gmin~ Sochocin 

regulamin okresla zasady i warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 

.,Ma:rsz Gwiaidzisty 2017 - rowerem przez gmint; Sochocin". 

i. IM.PREZY 

roz\v6j turystyki na terenie powiatu plonskiego, 

- \\zrost atrakcyjnosci turystycznej gminy Sochocin poprzez promocjy atrakcyjnych miejsc, 

- tworzcnie i rozszcrzanie ofcrty spydzania czasu wolncgo, 

- roz\v6j dzialalnosci gospodarczej i poprawa jakosci zycia poprzez pomoc micszkancom 

\\ z1,viykszaniu ich dochod6w. 

Marsz odbydzie Sly 24 czcrwca 2017 r. (sobota) na trasic powiatu plonskicgo 

w godzinach 10.00-18.00. W razie bardzo zlych warunk6w pogodowych (silny wiatr, 

i11le-:sywny deszcz itp.) marsz mozc zostac odwolany. 

http:10.00-18.00


ORGANIZATORZY 

- (imina Sochocin, 

- Powiat Plonski. 

MARSZU 

ma charakter turystyczny. Impreza polega na przemierzeniu vv)'znaczonych tras 

biegntfcych przez warte odwiedzenia miejsca powiatu. Zadaniem uczestnik6w marszu jest 

przc:11ierzenie rowerami trasy Sochocin-Smardzewo-Kypa-Dziektarzewo. Grupa bydzie 

pilo:(}\J;ana przez opiekuna wyznaczonego przez W6jta Gminy Sochocin. 

TRASY ROWEROWEJ 

Dlugosc trasy wynosi ok. 27 km. 

godziny Sq przyblizone i mogq ulec zmianie. 

1 Zbi6rka uczestnik6w rajdu przed Gminnym Osrodkiem Kultury w Sochocinie przy ul. 


GU7:brzy 8a. Rozdanie kazdemu z uczestnik6w identyfikator6w rajdu w postaci kamizelek 


odbla:-;ko\\ )'Ch. 


I C.! t' 7 \\iedzanie Izby Pamiqtkowej Guzikarstwa z przewodnikiem. 


\V}jazd do Smardzewa w celu zwiedzenia i poznania historii Sanktuarium Matki Bozej 

R6z2.I1cowej. 

11 Smardzewo - zwiedzanie Sanktuarium. 

1] Wyjazd w kierunku miejscowosci Kypa do Hotelu BoniFaCio SPA & Sport Resort. 

1 Kypa - prezentacja niezwykle bogatej infrastruktury hotelu, odpoczynek 

z pc;,;z~stunkiem. 

1 \\/yjazd do Rezerwatu przyrody w Dziektarzewie. 

! Dziektarzewo - zwiedzanie Rezerwatu z przewodnikiem. 

! P!'zejazd w kierunku swietlicy przy kosciele pw. sw. Katarzyny w Dziektarzewie. 

1 Swietlica w Dziektarzewie koniec rajdu. 

Pr6ba bicia rekordu Polski w konkurencji: najdluzsza linia z rower6w. 

1 Podsumowanie i wryczenie medali uczestnikom Marszu Gwiazdzistego, rozstrzygniycie 

kon'.Esli dla samorzqd6w 0 tytul Lidera Turystki Powiatu Plonski ego. 

! wolny. gry i zabavv)' rekreacyjne, poczystunek. 

R 7 Vlyjazd autokarem do Socl1ocina. 



VL \VARUNKI UCZESTNICTWA 

1. \\' marszu mogq brae udzial osoby pelnoletnie i niepelnoletnie. Udzial w marszu mozna 

zgic;:;ic poprzez formularz zgloszeniowy - stanowiqcy zabtcznik nr 1 do niniejszego 

rC~l;:ciminu dostypny na stronie www.sochocin.pl w zakladce turystyka do dnia 19.06.2017 r. 

2. ~ . .::zestnicy niepelnoletni biorq udzial w marszu tylko pod opiekq os6b doroslych. Rodzic 

Iub opiekun prawny sklada plSemnq zgody na udzial dziecka w marszu 

z pc:wierdzeniem stanu zdrowia pozwalajqcego na jego uczestnictwo w imprezie - zal~cznik 

nr l' do niniej szego regulaminu. 

:3 .~~'czestnicy marszu zobowiqzani Sq do: 

o PJ:·:.ldani~ dokumentu tozsamosci, 

w Zi..~?:e'1ia przed rozpoczyciem marszu stosownego oswiadczenia, iz akceptujq postanowienia 

r:ir::c'j szcgo regulaminu, 

" zhzenia przed rozpoczyciem marszu oswiadczenia 0 stanie zdrowia pozwalajqcego na 

po\.,~:;~;nie wyznaczonej trasy, 

• !';'/cstrzcgania regulamin6w marszu: og6lnego i wybranej trasy oraz obowiqzkowego 


:lOc~:'~;!'z~tdkowania siy decyzjom organizatora marszu, stosowania siy do polecen, zakaz6w 


! E:1Lm')V, \\ydawanych przez organizatora marszu oraz opiekuna, 


" ~..?z\\zglydnego przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zasad bezpieczenstwa 


Pi7cC:'xpozarowego na terenach lesnych, 


" z~:c!-:owaJ1ia proekologicznego, 


o p:-:";iadomienia opiekuna 0 wczesniejszym opuszczeniu marszu. 

~" \,' ::;~rszu biorq udzial osoby bez wzglydu na miejsce zamieszkania. 

5. Ibsc os6b biorqcych udzial w marszujest nieograniczona. 

':T ?OSTANOWIENIA OGOLNE 

o p7~ przekraczaniu jezdni (drogi), opiekunowie zabezpieczajq przejscie i przeprowadzajq 

cab grupy na drugq strony, zachowujqc szczeg6lnq ostroznose, 

" lc~~:.~iZJ.torzy nie ponOSZq odpowiedzialnosci materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub 

skl',:.1zicne Vi trakcie imprezy, 

• tenpo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do temp a najwolniejszego 

Ucz('s!nika, czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy, 

@ yszyscy uczestnicy wyrazajq zgody na publikacjy ich wizerunku w relacjach z przebiegu 

:m,:'szu. zamieszczonych w mediach oraz materialach promocyjnych organizator6w, 

http:www.sochocin.pl


" ZL:.:ecia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami marszu, mog~ bye wykorzystane 

prz('z prust;. radio, telewizj~ i inne media, 

$ \\ s/dkie niedyspozycje zdrowotne bezzwlocznie nalezy zglaszae opiekunowi grupy, 

<> -L :1ieprzestrzeganie regulaminu marszu odpowiedzialnosc ponosi uczestnik, co moze 

wykluczeniem z marszu, 

" \y :,p~'a\\ach spornych decyzja organizator6w jest decyzj~ ostateczn~. 

decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmuje organizator 

" lqzUJe bezwzgl~dny zakaz spozywania alkoholu i srodk6w odurzaj~cych podczas 


1112!':7.L oraz zabrania si~ uczestnictwa w marszu po spozyciu tych srodk6w, 


.. C_:2!1 trasie b~dzie si~ odbywal zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 


marszu powinni bye ubrani w spos6b odpowiedni do warunk6w atmosferycznych 

\V -el imprezy. 

,
iL 



. Gmina Sochocin i Powiat Plonski, zapewniaj~ podstawowe ubezpieczenie ~C. 

llCZESTNICTWA 

Tr:::~ ,'O\1,-erovva w gminie Sochocin na koszt gminy. 

informacji 0 marszu udziela: 

K:'F:l -Wojciechowski e-mail: kamil.wojciechowski@sochocin.pl. tel. (23) 661 80 01 

(\\ew. ). 

tez na strony: 

''I','. .pc)\\iat-pionski.pI 

mailto:kamil.wojciechowski@sochocin.pl

