ZARZJ\DZENIE Nr 26/2015
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 kwietnia 2015
w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej
"Marsz Gwiazdzisty 2015 - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez
powiat ploiiski- trasa splywu kajakowego przez Gmin-r Sochocin
i Gmin-r Joniec oraz trasa konna w Gminie Sochocin".
Na podstawie art.7 ust.l pkt 10 oraz art.30 ust.l ustawy z dnia

8 marca 1990 r.

o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarz'!dza siy, co nastypuje:

§ 1. 1 Wprowadza siy regulamin imprezy turystycznej "Marsz Gwiazdzisty 2015 
- pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski - trasa splywu kajakowego przez
Gminy Sochocin i Gminy Joniec oraz trasa konna w Gminie Sochocin.", stanowi'!cy zal,!cznik
do niniejszego zarz,!dzenia.
2. Regulamin okresla zasady i warunki uczestnictwa w imprezie okreSlonej
w ust. 1, kt6ra odbydzie siy w dniu 16 maja 2015 r.

§ 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowi,!zuj,! na terenie Gminy Sochocin,
teren Gminy Joniec, zostanie objyty odrybnym zarz,!dzeniem W6jta Gminy Joniec.

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierza siy kierownikowi Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

~¥i
Andrzej

Sporz~dzil:

Sprawdzit pod

Sprawdzit pod

wzglrydem

wzglrydem formal no
prawnym

J~atowski

Zal~czoik

do Zarz~dzeoia Nr 26/2015
W6jta Gmioy Sochocio
z doia 20 kwietoia 2015r

MARSZ GWIAZnZISTY 2015

pieszo, konno, kajakiem, rowerem
przez powiat plonski
REGULAMIN
trasy sptywu kajakowego przez Gmin~ Sochocin i Gmio~ Joniee
oraz trasy konnej w Gminie Sochocin
Niniejszy

regulamin

okresla

zasady

i

warunki

uczestnictwa

w

imprezie

turystycznej

"Marsz Gwiaidzisty 2015- kajakiem przez Gminy Sochocin i Gminy Joniec oraz konno w Gminie
Sochocin"

CELIMPREZY
1. Rozw6j turystyki na terenie powiatu plonskiego.
2. Promocja turystyczna Gminy Sochocin i Gminy Joniec oraz podmiot6w gospodarczych
z branzy turystycznej

dzialaj~cych

na terenie w/w gmin.

3. Tworzenie i rozszerzanie oferty spydzania czasu wolnego.
4. Rozw6j dzialalnosci gospodarczej i poprawa jakosci zycia poprzez pomoc mieszkancom
w zwiykszaniu ich dochod6w.

TERMIN
Marsz Gwiaidzisty 2015 r. odbydzie siy w dniu 16 maja (sobota) w godzinach 8.30-21.00
W razie zlych warunk6w pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) marsz moze zostac
odwolany.

Trasa kajakowa pnez Gmin~ Sochocin i Gmin~ Joniec

ORGANIZATORZY
1. Urzqd Gminy Joniec.
2. Urzqd Gminy Sochocin.

PARTNERZY
1 Wypozyczalnia kajak6w EL-DAW .
2

Wypozyczalnia kajak6w WAZKA.

3

Wypozyczalnia kajak6w KAJA.

4

Wypozyczalnia kajak6w MRZONKA.

5

Wypozyczalnia kajak6w ORLIK.

6

Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie.

OPIS TRASY
Dlugosc trasy: 16 km
Trasa rozpoczyna siy 0 godzinie 8.30 w miejscowosci Lisewo gmina Plonsk. Nastypnie autokarem
uczestnicy marszu wyjezdzajq do miejscowosci Sochocin, gdzie zwiedzajq z przewodnikiem
niezwyklq historycznq wystawy w Izbie Pamiqtkowej Guzikarstwa. Z Izby grupa kieruje siy przez
gl6wny rynek w Sochocinie na brzeg rzeki Wkry do przystani EL- DAW, gdzie rozpoczyna splyw.
Uczestnicy plyn¥ mijajq miejscowosc Kuchary Zydowskie, a nastypnie doplywajq do elektrowni
wodnej w miejscowosci Bolycin. Tu jest przeniesienie kajak6w, lewym brzegiem i kontynuujemy
dalej splyw w kierunku miejscowosci Sobieski gmina Joniec. W przystani Kaja - Sobieski
uczestnicy marszu majq godzinny czas na odpoczynek i posilek. Po odpoczynku grupa kontynuuje
splyw do koncowego przystanku w miejscowosci Joniec. Z tego miejsca zapewniony jest transport
autokarem na piknik podsumowujqcy marsz w miejscowosci Lisewo.
Szlak kajakowy na trasie Sochocin- Joniec jest bardzo malowniczq i znanq trasq splyw6w
kajakowych. Zapraszamy wszystkich na niezwyklq kajakowq przygody, nieuregulowana rzeka
Wkra, jej lagodny nurt oraz otaczajqce jq kompleksy lesne wszystko to wplywa na atrakcyjnosc
danej trasy.

PROGRAM
8:30

Spotkanie uczestnik6w w miejscowosci Lisewo gmma Plonsk (teren przy Szkole

Podstawowej). Pozostawienie samochod6w na parkingu.
Zapis na liscie kontrolnej uczestnik6w.
8:50 Transfer autokarem do Sochocina.

9.15

Zwiedzanie Izby

Pami~tkowej

Guzikarstwa w Sochocinie.

10.00 Wodowanie kajak6w- przystan EL-DA W w Sochocinie, rozpoczycie splywu.
11.30 Przenoska w Bolycinie

lew~ stron~

i kontynuacja splywu.

13:00 Przystan KAJA Sobieski- post6j na kr6tki odpoczynek i posilek.
14:00 Kontynuacja splywu.
15:40 Joniec- koniec sprywu, sprawdzenie listy kontrolnej.
16:00 Wyjazd autokarem w kierunku Lisewa.
16:15 - Zakonczenie trasy - piknik

podsumowuj~cy

marsz w miejscowosci Lisewo.

16.30 - Przywitanie uczestnik6w marszu.

Wryczenie

pami~tkowych

gwiazd/ wsp6lne zdjycie.
samorz~dowc6w 0

Rozstrzygniycie konkursu dla

tytul Lidera Turystyki Powiatu Plonski ego.

Koncerty zespol6w muzycznych / animacja uczestnik6w imprezy
21.00 -Zakonczenie imprezy.

ZGLOSZENIA :

1. Udzial w marszu
zal~cznik

turystyka

stanowi~cy

mozna zglosi6 poprzez formuI arz zgloszeniowy

nr 1 do niniejszego regulaminu dostypny na stronie www.sochocin.pl w zakladce
i www.ugjoniec.pl w zakladce Marsz Gwiazdzisty 2015.

2. Wypelniony formularz zgloszeniowy prosimy przeslac w terminie do 11 maja na jeden
z ponizszych adres6w:
•

e-mail -renatakrawczyk@sochocin.pl

•

e-mail -sekretariat@ugjoniec.pl

•

poczt~

- Urz~d Gminy Sochocin ul Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

•

poczt~

- Urz~d Gminy Joniec , Joniec 29 09- 131 Joniec

•

osobiscie - Urz~d Gminy Sochocin, pok. nr 8

•

osobiscie - Urz~d Gminy Joniec -sekretariat

3. Uczestnicy zobowi¥afli

s~

do uiszczenia oplaty w wysokosci 25 zllos za wynajem kajaka

na podany nr konta Credit-Agricole 63 1940 1076 5904 4268 0000 0000
(z dopiskiem Marsz Gwiaidzisty i za kogo jest oplata).
4. W przypadku odwolania imprezy z powodu zlych warunk6w pogodowych organizatorzy
zobowi¥uj~

siy do zwrotu wniesionych oplat.

5. W przypadku zgloszenia rezygnacji przez uczestnika do dnia 13 maja 2015

T,

Organizator

zobowi¥uje siy do zwr6cenia wniesionej oplaty. Zgloszenia rezygnacji dokonujemy

w mleJSCU zlozenia karty zgloszenia (liczy SH; 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.

Trasa konna w gminie Socbocin

ORGANIZATOR
1. Urzqd Gminy Sochocin;

PARTNERZY
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
DJugosc trasy: ok. 20 km
Trasa marszu rozpoczyna siy

0

godzinie 10.00. Pierwszym etapem bydzie zwiedzanie Izby

Pamiqtkowej Guzikarstwa w Sochocinie z przewodnikiem. Jest to niezwykla historyczna 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
bryczkami do miejscowosci Smardzewo w celu zwiedzania i poznania historii Sanktuarium
Matki Bozej Smardzewskiej. Trasa od Sochocina do Smardzewa biegnie bardzo malowniczq drogq
wzdluZ

rzeki

Raciqmicy.

Z

Kosciola

uczestnicy

przejadq

w

kierunku

hotelu

BoniFaCio Spa & Sport Resort w miejscowosci Kypa, gdzie menager hotelu zaprezentuje
niezwykle bogatq infrastruktury danego obiektu. Jest to r6wniez miejsce na kr6tki odpoczynek
przy kawie i herbacie. Nastypnie uczestnicy wyruSZq w kierunku miejscowosci Baraki
i Gutarzewo, aby ponownie zawitac do miejscowosci Sochocin, skqd przejadq do Stajni
"Chabrowa Polana" w Kondrajcu. Tu jest 1,5 h post6j - czas na odpoczynek i obiad, ponadto
uczestnicy marszu bydq mogli podziwiac pokaz jazdy konnej w stylu western. 0 godz. 16.00
wyruszamy w kierunku parkingu przy Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie skqd kazdy
indywidualnie wyrusza do Lisewa na piknik podsumowujqcy marsz.
Przejazdzka bryczkq to nie tylko gwarancja dobrej zabawy, ale
malowniczej Gminy Sochocin.

okazja do zwiedzenia

PROGRAM
10.00 Spotkanie uczestnik6w marszu na parkingu przy Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie.
Zapis na liscie kontrolnej uczestnik6w.
Zwiedzanie Izby

Pami~tkowej

Guzikarstwa z przewodnikiem.

10.30 Przejazd bryczkami, malownicz~ tras~ do Sanktuarium Matki Bozej Smardzewskiej.
11.30 Przejazd piyknym Idnyrn traktem w kierunku hotelu BoniFaCio Spa & Sport Resort
w miejscowosci Kypa. Przerwa na krotki odpoczynek przy kawie i herbacie.
13.00- 14.00 Kontynuacja marszu, bryczkami ruszamy w kierunku Sochocina przez miejscowosci Baraki

i Gutarzewo.
14.30 Stajnia " Chabrowa Polana" w Kondrajcu- postoj na obiad i odpoczynek.

Pokazjazdy konllej w stylu western.
16.00 Wyjazd bryczkami w kierunku miejsca startowego - parking przy Gminnym Osrodku Kultury.
16.15 Uczestnicy marszu indywidualnie ruszaj<} do miejscowosci Lisewo na piknik podsumowuj<}cy marsz
16.30 - Przywitanie uczestnikow marszu .

Wryczenie pami<}tkowych gwiazd/wspolne zdjycie.
Rozstrzygniycie konkursu dla samorz<}dowcow 0 tytul Lidera Turystyki Powiatu Plonskiego.
Koncerty zespo16w muzycznych / animacja uczestnikow imprezy
21.00 -Zakonczenie imprezy.

ZGLOSZENIA :
1. Udzial w marszu mozna zglosi6 poprzez fonnularz zgloszeniowy
zal~cznik

stanowi~cy

nr 2 do niniejszego regulaminu dostypny na stronie www.sochocin.pl w zakladce

turystyka.
2. Przed wypelnieniem formularzu

prosz~ 0

Renata Krawczyk, w celu upewnienia czy
Liczba

dost~pnych

s~

kontakt telefoniczny 23661 80 25 jeszcze miejsca.

miejsc 16 !

3. Wypelniony fonnularz mozna przeslac w tenninie do 11 maja 2015 r na adres mailowy
renatakrawczyka@sochocin.pl , poczt~

tradycyjn~

na adres

Urz~d

Gminy Sochocin,

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin lub osobiscie dostarczy6 do Urzydu Gminy w Sochocinie
pok.

ill

8.

4. Uczestnicy
na podany

zobowi~zani s~

do uiszczenia oplaty w wysokosci 50 zllos za przejazd

nr konta Credit-

bryczk~

Agricole 37 1940 1076 3139 2279 0000 0000

( z dopiskiem Marsz Gwiazdzisty i za kogo jest oplata).
5. W przypadku zgloszenia rezygnacji przez uczestnika do dnia 13 maja 2015 r, Organizator

zobowi~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~ mailow~).
6. W przypadku odwolania imprezy z powodu zlych warunk6w pogodowych organizatorzy
zobowi~uj~

siy do zwrotu wniesionych oplat.

7. W przypadku zgloszenia rezygnacji w dniu rozpoczycia marszu, sp6znienia na zbi6rky,
skr6cenia pobytu itp. oplata nie podlega zwrotowi.

Trasa splywu kajakowego oraz trasa konna

W ARUNKI UCZESTNICTW A
1. Warunkiem uczestnictwa w marszu jest wypelnienie

formularza zgloszeniowego

uczestnika (Zalqcznik nr 1 trasa kajakowa Sochocin- 10niec; Zalqcznik nr 2 trasa konna
w Gminie Sochocin).
2. W marszu

bior~

udzial osoby bez wzglydu na miejsce zamieszkania.

3. W marszu

mog~

brae udzial osoby pelnoletnie i niepelnoletnie.

4. Uczestnicy niepelnoletni

bior~

udzial

wyl~cznie

pod

opiek~

os6b doroslych opiekun6w.

Organizator marszu nie zapewnia opieki nad niepelnoletnim uczestnikiem marszu.

SWIADCZENIA ORGANIZATOROW NA RZECZ UCZESTNIKOW MARSZU
1. Zapewniaj~ opiekun6w na trasie konnej i kajakowe.

2.

Zapewniaj~

przewodnika w Izbie

Pami~tkowej

3.

Zapewniaj~

ratownika na trasie kajkowej Sochocin- 10niec.

Guzikarstwa.

4. Ubezpieczenie uczestnik6w marszu .
5. Zabezpieczenie transportu na trasie kajakowej: Lisewo- Sochocin i 10niec- Lisewo.

POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Organizatorzy nie ponosz~ odpowiedzialnosci materialnej za rzeczy zaginione, zgubione

lub skradzione w trakcie calego marszu.
2. Organizator nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje

wypadki

spowodowane przez uczestnik6w marszu, w kt6rych brali oni udzial.
3. Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest one dostosowane do temp a najwolniejszego
uczestnika.

4. Wszyscy uczestnicy wyraiaj'1 zgody na publikacjy ich wizerunku w relacjach z przebiegu
marszu, zamieszczonych w mediach oraz materiach promocyjnych organizator6w.
5. Zdjycia, nagrania filmowe

oraz wywiady z uczestnikami

marszu,

mog'1 bye

wykorzystane przez prasy, radio telewizjy i inne media.
6. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwlocznie nalezy zglaszae opiekunowi grupy.
7. Uczestnicy marszu zobowi¥uj'1 siy do zachowania proekologicznego.
8. Uczestnicy marszu poruszaj'1 siy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Za skutki
naruszenia przepis6w ruchu drogowego i innych przepis6w prawa uczestnik odpowiada
osobiscie.
9. Uczestnicy

marszu

pOWlnnl

bye

ubrani

w

spos6b

odpowiedni

do

warunk6w

atmosferycznych w dniu marszu.
10. 0bowi¥uje bezwzglydny zakaz spozywania alkoholu i srodk6w odurzaj'1cych podczas
marszu oraz zabrania siy uczestnictwa w marszu po spozyciu tych srodk6w.
11. Uczestnik splywu
asekuracyjnej.

kajakowego

rna

obowi¥ek

plyniycia

w

zapiytej

kamizelce

12. Uczestnik marszu na trasie kajakowej odpowiada za powierzony sprzyt i ponosi za niego
odpowiedzialnose finansow'1, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu
nowego sprzytu.
13. Uczestnik marszu na trasie konnej w razie uszkodzenia bryczki ponosi odpowiedzialnose
finansow'1 za ewentualne szkody i pokrywa koszty naprawy.
14. W sprawach spomych decyzja organizator6w jest decyzj'1 ostateczn'1.
15. Wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmuje organizator
marszu.
16. Kaidy uczestnik zobowi¥uje Sly do przestrzegania regulamin6w marszu: og61nego
i szczeg6lowego na wybranych trasach konnej i kajakowej.
17. Kaidy uczestnik marszu bierze w nim udzial na wlasn'1 odpowiedzialnose. Nieznajomose
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
18. Za szkody wyrz'1dzone przez uczestnik6w marszu wobec innych uczestnik6w jak i os6b
trzecich organizatorzy nie odpowiadaj'1.
19. Nieprzestrzeganie regulamin6w spowoduje wykluczenie uczestnika z marszu.

Osoby do kontaktu:
Trasa konna w Gminie SochocinRenata Krawczyk tel.23 661-80-25

-Urz~d

Gminy Sochocin

e-mail renatakrawczyk@sochocin.pl
Trasa kajakowa Gmina Sochocin i Gmina Joniec
Renata Krawczyk tel.23 661-80-25 - Urz~d Gminy Sochocin
e-mail renatakrawczvk@sochocin.pl
Anna Golaszewska tel. 23 661-60-41 e-mail sekretariat@ugjoniec.pl

Urz~d

Gminy Joniec

Zal~CZDik Dr

1 do

Regulaminu

"MARSZ GWIAZDZISTY 2015- PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, ROWEREM
PRZEZ POWIA T PLONSKI"
16 maja 2015 roku
Trasa -kajakiem przez Gmin-r Sochocin i Gmin-r Joniec
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

DANE UCZESTNIKA
Imi-r
i nazwisko

Lp.

Adres
zamieszkania

PESEL

,~.

Plywam
w plaw
TAK/NIE

Numer
telefonu

e-mail

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze:
1.

Zapoznatem/tam SUr z regulaminami i warunkami uczestnictwa zawartymi w: og61nym "Marszu
Gwiazdzistego 20 IS - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat ptonski" oraz szczeg6towym
"Marsz Gwiazdzisty 2015 - kajakiem przez Gminy Sochocin I Gminy Joniec oraz trasy konnej
w Gminie Sochocin", zgadzam siy i akceptujy ich postanowienia i zobowi'lzujy siy do ich przestrzegania.
Jednoczesnie oswiadczam, iz biory udziat w imprezie na wtasne ryzyko i odpowiedzialnosc, a takZe nie
byd y wystypowac wzglydem Organizator6w z roszczeniami wynikaj'lcymi w razie wypadku, lub innych
podobnych okolicznosci wynikaj'lcych z mojego udziatu w tej imprezie .

2.

M6jl mojego synaJ mojej c6rkil podopiecznego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.

•

3. Ja nizej podpisany/podpisana * wyrazam zgod y na udziat w "Marszu Gwiaidzistym 2015"

•
mojej c6rkil podopiecznego

4.

5.

mojego synaJ

(dotyczy I nie dotyczy)*
W trosce 0 bezpieczenstwo Zycia I zdrowia dziecka powierzonego mojej oplece, zapoznatem/tam
niepemoletniego uczestnika z tresci'l w/w regulamin6w og61nego i szczeg61owego. Jednoczesnie biory
odpowiedzialnosc za niepemoletnie dziecko. (dotyczy I nie dotyczy)*

Wyrazam zgod y na przetwarzanie moichl mojego synaJ mojej c6rkil podopiecznego • danych osobowych
przez organizatora zgodnie z ustaw'l z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 r. Nr 1010 poz. 926 z pozniejszymi zmianami)

Czytelny podpis uczestnika

*niepotrzebne skreslic

Czytelny pod pis rodzica! prawnego opiekuna •

Zal~cznik

nr 2 do
Regulaminu

"MARSZ GWIAZDZISTY 2015- PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, ROWEREM
PRZEZ POWIAT PLONSKI"
16 maja 2015 roku

Trasa - konna w Gminie Sochocin
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

DANE UCZESTNIKA
Lp.

Imift
i nazwisko

Adres
zamieszkania

PESEL

Numer
telefonu

e-mail

Zamawiam
Obiad
TakINie
w Chabrowej Polanie

(platnose gotowkq no
miejscu koszt 20 zl.)

1.

OS WIAD CZENIE
Oswiadczam, ze:
I.

ZapoznalemJlam si y z regulaminami i warunkami uczestnictwa zawartymi w: ogolnym "Marszu
Gwiazdzistego 2015 - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski" oraz szczegolowym
"Marsz Gwiaidzisty 2015 - kajakiem przez Gminy Sochocin i Gminy Joniec oraz trasy konnej w
Gminie Sochocin", zgadzam Sly I akceptujy ich
postanowienia I zobowi,!zujy Sly do ich
przestrzegania.
Jednoczesnie oswiadczam, iz biory udzial w imprezie na w1asne ryzyko
I odpowiedzialnosc, a takze me bydy wystypowac wzgl ydem Organizatorow z roszczemaml
wynikaj,!cymi w razie wypadku, lub innych podobnych okolicznosci wynikaj'!cych z mojego udzialu
w tej imprezie.

2.

Moj/ mojego syna/ mojej c6rkil podopiecznego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.

•

3. Ja nizej podpisany/podpisana * wyrazam zgody na udzial w "Marszu Gwiazdzistym 2015" mojego
syna/ mojej c6rkil podopiecznego* . (dotyczy I nie dotyczy)*
4. W trosce 0 bezpieczenstwo Zycia i zdrowia dziecka powierzonego mojej opiece, zapoznalem/lam
niepelnoletniego uczestnika z treSci,! w/w regulaminow og61nego i szczegolowego. lednoczesnie
biory odpowiedzialnosc za niepelnoletnie dziecko.(dotyczy I nie dotyczy)*
5.

Wyrazam zgod y na przetwarzanie moichl mojego syna/ mojej corkil podopiecznego· danych
osobowych przez organizatora zgodnie z ustaw'! z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 1010 poz. 926 z p6Zniejszymi zmianami)

Czytelny pod pis uczestnika

*niepotrzebne skreslic

Czytelny pod pis rodzicalopiekuna prawnego

PROGRAM MARSZU NA TRASIE SPt.YWU KAJAKOWEGO
NA RZECE WKRZE SOCHOCIN - JONIEC
8:30 - Spotkanie uczestnik6w w Lisewie

(teren przy Szkole POdstawowej)

Pozostawienie samochod6w na parkingu.
Zapis na Iiscie kontrolnej uczestnik6w.
8:50 - Transfer autokarem do Sochocina.
9.15 - Zwiedzanie Izby

Pami~tkowej

Guzikarstwa w Sochocinie.

10.00 - Wodowanie kajak6w- przystan EL-DAWw Sochocinie,
rozpocz~cie s~ywu.

START
Sochocin
przystan
EL-DAW

11.30 - Przenoska w

Bol~cinie lew~ stron~

i kontynuacja

s~ywu

13:00 - przystan KAJA Sobieski- post6j na kr6tki odpoczynek
i posHek.

'"

progwodny

wymagaj~cy

przenoszenia
kajaka
Idzikowice
przystan
KAJA SOBIESKI

14:00 - Kontynuacja

s~u.

15:40 - Joniec - koniec sptywu, sprawdzenie listy kontrolnej.
16:00 - Wyjazd autokarem w kierunku Lisewa.
16:15 - Zakonczenie trasy - piknik

podsumowuj~cy

marsz w miejscowosci Lisewo

16.30 - Przywitanie uczestnik6w marszu
Wr~czenie pami~tkowych

Rozstrzygni~cie

gwiazd

konkursu dla

samorz~dowc6w 0

tytut Lidera Turystyki Powiatu Ptonskiego

Koncerty zespot6w muzycznych / animacja uczestnik6w imprezy
21.00 - Zakonczenie imprezy

Regulamin trasy kajakowej dost~pny na stronie
www.sochocin.pl i na stronie www.ugjoniec.pl

PROGRAM TRASY KONNEl W GMINIE SOCHOCIN
10.00 Spotkanie uczestnik6w marszu na parkingu przy Gminnym Osrodku
w Sochocinie. Zwiedzanie Izby PamiCjtkowej Guzikarstwa z przewodnikiem.

10.30

Przejazd

bryczkami,

malowniczCj

trasCj

do

Sanktuarium

Matki

Boiej

Smardzewskiej.

11.30 Przejazd

pi~knym

Resort w miejscowosci

lesnym traktem w kierunku hotelu BoniFaCio Spa & Sport

K~pa.

13.00- 14.00 Kontynuacja

Przerwa na kr6tki odpoczynek przy kawie i herbacie .
marszu, bryczkami ruszamy w kierunku Sochocina przez

miejscowosci Baraki i Gutarzewo.

14.30 Stajnia" Chabrowa Po/ana" w Kondrajcu- post6j na obiad i odpoczynek.
•

Pokaz jazdy konnej w sty/u western.

16.00 Wyjazd bryczkami w kierunku miejsca startowego - parking
Osrodku Kultury.

16.15 Uczestnicy marszu indywidualnie ruszajCj do miejscowosci Lisewo na piknik
podsumowujCjcy marsz.

•

([Jensjonat tff4. i.9ni

~

Clia6rowa <.Parana

STADNINA KON I KUB US HQHL 6.Ql'! l FACiO
-W-IOZIKOWICAC II

". , .~ Sl"\l~ '

1',,, ""

1(ptufrajec

Regulamin trasy konnej dost~pny na stronie www.sochocin.pl

