
ZARZi\DZENIE Nr 31/2016 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej 


"Marsz Gwiaidzisty 2016 - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski


trasa splywu kajakowego przez Gmin~ Sochocin oraz trasa konna w Gminie Sochocin". 


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz<}.dzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zarZ<}.dza siy, co nastypuje: 

§ 1. 1 Wprowadza siy regulamin imprezy turystycznej "Marsz Gwiaidzisty 2016 - pieszo, 

konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski - trasa splywu kajakowego przez Gminy 

Sochocin oraz trasa konna w Gminie Sochocin", stanowi<}.cy zal<}.cznik do niniejszego 

zarz<}.dzenia. 

2. Regulamin okresla zasady warunki uczestnictwa w imprezie okreslonej 


w ust. 1, kt6ra odbydzie siy w dniu 4 czerwca 2016 r. 


§ 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowi<}.ZUj<}. na terenie Gminy Sochocin. 


§ 3. Wykonanie zarZ<}.dzenia powierza siy kierownikowi Wydziaru Rozwoju Gospodarczego i 


Planowania Przestrzennego. 


§ 4. Zarz<}.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


W!l!f 
Andrzej ~lmatowski 

SporZ<}dzil: Sprawdzit pod 

wzglt;dem 

merytorycznym 

Sprawdzit pod 

wzgl~dem formal no

http:stanowi<}.cy


Za1llcznik 
do Zarzlldzenia Nr 3112016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

MARSZ GWIAZDZISTY 2016 

pieszo, konno, kajakiem, rowerem 
przez powiat plonski 

REGULAMJN 

trasy splywu kajakowcgo przez GminQ Sochocin 

oraz trasy konnej w Gminie ochocin 

Niniejszy regulamin okresla zasady i warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 

"Marsz Gwiazdzisty 2016 - kajakiem przez Gminy Sochocin oraz konno w Gminie Sochocin". 

§ 1. eEL IMPREZY 

1. 	 Rozw6j turystyki na terenie powiatu plonskiego. 

2. 	 Promocja turystyczna Gminy Sochocin oraz podmiot6w gospodarczych z branZY 

turystycznej dzialaj~cych na terenie w/w gminy. 

3. 	 Tworzenie i rozszerzanie oferty spydzania czasu wolnego. 

4. 	 Rozw6j dzialalnosci gospodarczej i poprawa jakosci zycia poprzez pomoc mieszkancom 

w zwiykszaniu ich dochod6w. 

§ 2. TERMIN 

Marsz Gwiazdzisty 2016 r. odbydzie siy w dniu 4 czerwca (sobota) w godzinach 9.00

17.00 

W razie zlych warunk6w pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) marsz moze zostac 

odwolany. 



Trasa kajako\\3 przez Gmioc: 'ochocin 

§ 3. ORGANIZATOR 

1. Urzqd Gminy Sochocin. 

PARTNERZY 

1. Wypozyczalnia kajak6w EL-DAW; 

2. Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie; 

3. Gminny Zaklad Komunalny; 

4. OSP Sochocin. 

§ 4. OPIS TRASY 

Dlugosc trasy: 7 - 8 km 

Trasa rozpoczyna si~ 0 godzinie 10.00 w miejscowosci Milewo. Nast~pnie autokarem uczestnicy 

marszu wyjezdzajq do miejscowosci Sochocin, gdzie zwiedzajq z przewodnikiem niezwyklq 

historycznq wystaw~ w Izbie Pamiqtkowej Guzikarstwa. Jest to wystawa z elementami 

etnograficznymi pt. "Z bogactw natury - sochocinskie guziki", przedstawia unikalne rzemioslo 

produkcji guzika z muszli morskiej oraz rzecznej. Z Izby uczestnicy marszu wyruSZq autokarem do 

miejscowosci K~pa. W K~pie grupa kieruje si~ na brzeg rzeki Wkry, gdzie rozpoczyna splyw. 

Uczestnicy plynqc, mijajq miejscowosc Gutarzewo, w kt6rej to nast~puje przeniesienie kajak6w, a 

p6Zniej kontynuacja splywu do koncowego przystanku w miejscowosci Sochocin. Z tego miejsca 

zapewniony jest transport autokarem na piknik podsumowujqcy marsz w miejscowosci Milewo. 

Szlak kajakowy na trasie K~pa - Sochocin jest bardzo malowniczq i znanq trasq splyw6w 

kajakowych. Zapraszamy wszystkich na nadzwyczajnq kajakowq przygod~, nieuregu10wanq rzekq 

Wkrq, kt6rej lagodny nurt oraz otaczajqce jq kompleksy lesne wplywajq na atrakcyjnosc danej 

trasy. 

§5.PROGRAM 

10.00 Spotkanie uczestnik6w w miejscowosci Milewo (teren przy lqdowisku), pozostawienie 

samochod6w na parkingu, zapis na liscie kontrolnej uczestnik6w, 

10.15 Transfer autokarem do Sochocina, 

10.30 Zwiedzanie Izby Pamiqtkowej Guzikarstwa w Sochocinie, 

11.00 Transfer autokarem do K~py, 

11.30 Wodowanie kajak6w - K~pa, rozpocz~cie splywu, 

12.30 Przenoska w Gutarzewie i kontynuacja splywu, 

14.00 Sochocin - koniec splywu, sprawdzenie listy kontrolnej, 



14.20 Wyjazd autokarem w kierunku Milewa, 

14:40 Zakonczenie trasy - piknik podsumowujq.cy marsz w miejscowosci Milewo, 

16.00 Przywitanie uczestnik6w Marszu, wryczenie pamiq.tkowych gwiazd, wsp61ne zdjycie, 

podsumowanie, 

17.00 Zakonczenie Marszu Gwiaidzistego 2016. 

ZGLOSZENIA : 

1. 	 Udzial w marszu moma zglosic poprzez formularz zgloszeniowy stanowiq.cy 
zalq.cznik nr 1 do niniejszego regulaminu dostypny na stronie www.sochocin.pl w zakladce 
turystyka. 

2. 	 Wypelniony formularz zgloszeniowy nalezy przeslac w terminie do 28 maja 2016 r. na 

jeden z ponizszych adres6w: 

• 	 e-mail-kamil.wojciechowski@sochocin.pl; 

• 	 pocztq. - Urzq.d Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin; 

lub zloZyc osobiscie - Urzq.d Gminy Sochocin, pok. nr 8. 

3. 	 Uczestnicy zobowiq.zani sq. do uiszczenia oplaty w wysokosci 20 zllos. za wynajem kajaka 

na podany nr konta B.S. Zaluski/o Sochocin 34 8241 10190102 61302001 0002 

(z dopiskiem Marsz Gwiaidzisty oraz ze wskazaniem za kogo jest dokonana oplata). 

4. 	 W przypadku odwolania imprezy z powodu zlych warunk6w pogodowych organizator 

zobowiq.zuje siy do zwrotu wniesionych oplat. 

5. 	 W przypadku zgloszenia rezygnacji przez uczestnika do dnia 30 maja 2016 r., Organizator 

zobowiq.zuje siy do zwr6cenia wniesionej oplaty. Zgloszenia rezygnacji dokonujemy 

w miejscu zlozenia karty zgloszenia (liczy siy data stempla na sekretariacie lub data 

wyslania rezygnacji drogq. mailowq.). 

6. 	 W przypadku zgloszenia rezygnacji w dniu rozpoczycia splywu, sp6Znienia na zbi6rky, 

skr6cenia pobytu na splywie itp. oplata nie podlega zwrotowi. 

mailto:e-mail-kamil.wojciechowski@sochocin.pl
http:www.sochocin.pl
http:stanowiq.cy
http:podsumowujq.cy


Trasa konna w gminie ~ ochocin 

ORGANIZATOR 

1. Urz<!d Gminy Sochocin. 

PARTNERZY 

1. Pensjonat dla koni Stajnia Chabrowa Polana w Kondrajcu; 

2. Stadnina Koni "Kubus" w Idzikowicach; 

3. Hotel BoniFaCio Spa & Sport Resort w Kypie; 

4. Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie. 

OPISTRASY 

Dlugosc trasy: ok. 20 km 

Trasa marszu rozpoczyna siy 0 godzinie 9.00. Pierwszym etapem bydzie zwiedzanie Izby 

Pami<!tkowej Guzikarstwa w Sochocinie z przewodnikiem. Jest to niezwykla historyczna wystawa 

z elementami etnograficznymi pt. "Z bogactw natury - sochociilskie guziki", przedstawia unikalne 

rzemioslo produkcji guzika z muszli morskiej oraz rzecznej. Z Izby uczestnicy marszu wyrusz<! 

bryczkami do miejscowosci Smardzewo w celu zwiedzania i poznania historii Sanktuarium 

Matki Bozej Smardzewskiej. Trasa od Sochocina do Smardzewa biegnie bardzo malownicZ<! drog<! 

wzdluZ rzeki Raci<!Znicy. Z Kosciola uczestnicy przejad<! w kierunku hotelu 

BoniFaCio Spa & Sport Resort w miejscowosci Kypa, gdzie menager hotelu zaprezentuje 

niezwykle boga~ infrastruktury danego obiektu. Jest to r6wniez miejsce na kr6tki odpoczynek 

przy kawie i herbacie. Nastypnie uczestnicy wyrusz<! w kierunku miejscowosci Baraki 

i Gutarzewo, aby ponownie zawitac do miejscowosci Sochocin, sk<!d przejad<! do Stajni 

"Chabrowa Polana" w Kondrajcu. Tu jest ponad godzinny post6j - czas na odpoczynek i obiad, 

ponadto uczestnicy marszu byd<! mogli podziwiac pokaz jazdy konnej w stylu western. Mniej 

wiycej 0 godz. 14:45 wyruszamy w kierunku parkingu przy Gminnym Osrodku Kultury w 

Sochocinie, sk<!d kaZdy indywidualnie wyrusza do Milewa na piknik podsumowuj<!cy marsz. 

PrzejaZdzka bryczk<! to nie tylko gwarancja dobrej zabawy, ale i swietna okazja do 

zwiedzenia malowniczej Gminy Sochocin. 

PROGRAM 

9.00 Spotkanie uczestnik6w marszu na parkingu przy Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie, 

zapis na liscie kontrolnej uczestnik6w, zwiedzanie Izby Pami<!tkowej Guzikarstwa z 

przewodnikiem, 

9.30 Przejazd bryczkami, malownicz<! tras<! do Sanktuarium Matki Bozej Smardzewskiej, 



10.30 Przejazd piyknym lesnym traktem w kierunku hotelu BoniFaCio Spa & Sport Resort 

w miejscowosci Kypa, przerwa na kr6tki odpoczynek przy kawie i herbacie, 

12.00 - 13.00 Kontynuacja marszu, bryczkami ruszamy w kierunku Sochocina przez miejscowosci Baraki 

i Gutarzewo, 

13.30 Stajnia" Chabrowa Po/ana" w Kondrajcu - post6j na obiad i odpoczynek, pokaz jazdy konnej w 

stylu western, 

14.45 Wyjazd bryczkami w kierunku miejsca startowego - parking przy Gminnym Osrodku Kultury, 

15.00 Uczestnicy marszu indywidualnie ruszaj~ do miejscowosci Milewo na piknik podsumowuj~cy marsz, 

16.00 Przywitanie uczestnik6w Marszu, wryczenie pami~tkowych gwiazd, wsp61ne zdjycie, 

podsumowanie, 

17.00 Zakonczenie Marszu Gwiaidzistego 2016. 

ZGLOSZENIA : 

1. 	 Udzial w marszu moma zglosic poprzez formularz zgloszeniowy stanowi'J.cy 

zal'J.cznik nr 2 do niniejszego regulaminu dostypny na stronie www.sochocin.pl w zakladce 

turystyka. 

2. 	 przed wypelnieniem formularzu nalefy dokonac kontaktu telefonicznego 23 661 8001 

(wew. 45) - Kamil Wojciechowski, w celu upewnienia czy s~ jeszcze miejsca. 

Liczba dost~pnych miejsc 16 ! 

3. 	 Wypelniony formularz zgloszeniowy nalezy przeslac w terminie do 28 moja 2016 r. na 

adres mailowy kamil.wojciechowski@sochocin.pl, poc~ tradycyjn'J. na adres Urz'J.d 

Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin lub osobiscie dostarczyc do Urzydu 

Gminy w Sochocinie pok. nr 8. 

4. 	 Uczestnicy zobowi'J.Zani S'J. do uiszczenia oplaty w wysokosci 50 zllos. za przejazd bryczk'J. 

na podany nr konta Credit - Agricole 37 1940 1076 3139 2279 0000 0000 

(z dopiskiem Marsz Gwiaidzisty oraz ze wskazaniem za kogo jest dokonana oplata). 

5. 	 W przypadku zgloszenia rezygnacji przez uczestnika do dnia 30 maja 2016 r., Organizator 

zobowi'J.zuje siy do zwr6cenia wniesionej oplaty. Zgloszenia rezygnacji dokonujemy 

w miejscu zlozenia karty zgloszenia (liczy siy data stempla na sekretariacie lub data 

wyslania rezygnacji drog'J. mailow'J.). 

6. 	 W przypadku odwolania imprezy z powodu zlych warunk6w pogodowych organizator 

zobowi'J.ZUje siy do zwrotu wniesionych oplat. 

7. 	 W przypadku zgloszenia rezygnacji w dniu rozpoczycia marszu, sp6Znienia na zbi6rky, 

skr6cenia pobytu itp. oplata nie podlega zwrotowi. 

mailto:kamil.wojciechowski@sochocin.pl
http:www.sochocin.pl
http:stanowi'J.cy


Trasa splywu kajakowego oraz trasa kODna 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. 	 Warunkiem uczestnictwa w marszu jest wypelnienie formularza zgloszeniowego 

uczestnika (Zalqcznik nr 1 trasa kajakowa Kt(pa - Sochocin; Zalqcznik nr 2 trasa konna w 

Gminie Sochocin). 

2. 	 W marszu bior~ udzial osoby bez wzglt(du na miejsce zamieszkania. 

3. 	 W marszu mog~ brae udzial osoby pelnoletnie i niepelnoletnie. 

4. 	 Uczestnicy niepelnoletni bior~ udzial wyl~cznie pod opiek~ osob doroslych opiekunow. 

Organizator marszu nie zapewnia opieki nad niepelnoletnim uczestnikiem marszu. 

SWIADCZENIA ORGANIZATORA NA RZECZ UCZESTNIKOW MARSZU 

1. 	 Zapewnienie opiekunow na trasie konnej i kajakowej . 

2. 	 Zapewnienie przewodnika w Izbie Pami~tkowej Guzikarstwa. 

3. 	 Zapewnienie ratownika na trasie kajakowej Kt(pa - Sochocin. 

4. 	 Ubezpieczenie uczestnikow marszu. 

5. 	 Zabezpieczenie transportu na trasie Milewo - Sochocin, Sochocin - Kt(pa, Sochocin -

Milewo. 

POST ANOWIENIA OGOLNE 

1. 	 Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub 

skradzione w trakcie calego marszu. 

2. 	 Organizator nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje wypadki 

spowodowane przez uczestnikow marszu, w ktorych brali oni udzial. 

3. 	 Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego 

uczestnika. 

4. 	 Wszyscy uczestnicy wyraZaj~ zgodt( na publikacjt( ich wizerunku w relacjach z przebiegu 

marszu, zamieszczonych w mediach oraz materiach promocyjnych organizatorow. 

5. 	 Zdjt(cia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami marszu, mog~ bye wykorzystane 

przez prast(, radio, telewizjt( i inne media. 

6. 	 Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwlocznie nalezy zglaszae opiekunowi grupy. 

7. 	 Uczestnicy marszu zobowi¥uj~ sit( do zachowania proekologicznego. 

8. 	 Uczestnicy marszu poruszaj~ sit( zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Za skutki 

naruszenia przepisow ruchu drogowego i innych przepisow prawa uczestnik odpowiada 



osobiscie. 

9. 	 Uczestnicy marszu powmm bye ubrani w spos6b odpowiedni do warunk6w 

atmosferycznych w dniu marszu. 

10. ObowiC!Zuje bezwzglydny zakaz spozywania alkoholu i srodk6w odurzaj~cych podczas 
marszu oraz zabrania siy uczestnictwa w marszu po spozyciu tych srodk6w. 

11. Uczestnik splywu kajakowego rna obowiC!Zek plyniycia w zapiytej karnizelce 
asekuracyjnej. 

12. Uczestnik marszu na trasie kajakowej odpowiada za powierzony sprzyt i ponosi za niego 
odpowiedzialnose finansow~, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu 
nowego sprzytu. 

13. Uczestnik marszu na trasie konnej w razie uszkodzenia bryczki ponosi odpowiedzialnose 
finansow~ za ewentualne szkody i pokrywa koszty naprawy. 

14. W sprawach spornych decyzja organizator6w jest decyzj~ ostateczn~. 

15. Wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmuje organizator 

marszu. 

16. Kai:dy uczestnik zobowiC!Zuje Sly do przestrzegania regulamin6w marszu: og6lnego 

(Starostwa Powiatowego w Plonsku) i szczeg61owego na wybranych trasach konnej i 

kajakowej. 

17. Kazdy uczestnik marszu bierze w nim udzial na wlasn~ odpowiedzialnose. Nieznajomose 

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

18. Za szkody wyrz~dzone przez uczestnik6w marszu wobec innych uczestnik6w, jak i os6b 

trzecich organizatorzy nie odpowiadaj~. 

19. Nieprzestrzeganie regulamin6w spowoduje wykluczenie uczestnika z marszu. 

Osoba do kontaktu: 

Trasa konna i kajakowa 

Kamil Wojciechowski tel. 23 661-80-01 (wew. 45) Ur~d Gminy Sochocin 

e-mail: kamil.wojciechowski@sochocin.pl 

mailto:kamil.wojciechowski@sochocin.pl

