REGULAMIN
SPACERU „SZLAKIEM TYZENHAUZA – SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM”
Organizator: Sokólski Ośrodek Kultury/Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce
Współorganizatorzy: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach, Zajazd u Mahmeda
w Bohonikach

Cel wydarzenia:
1. Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku
2. Poznawanie obszaru gminy Sokółka
Nazwa wydarzenia
SZLAKIEM TYZENHAUZA – SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM
termin : 1 maja 2022, godz. 11.00 Plac przed Kamienicą Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1
Trasa 16 km : Sokółka ul. Piłsudskiego 1 - Plac Kościuszki- ul. J. Piłsudskiego - ul.
Ściegiennego - ul. A. Mickiewicza - ul. Grodzieńska - 11 Listopada - ul. Kolejowa - ul.
Kryńska - droga nr 674 - Bohoniki – Bohoniki – droga nr 674 – ul. Kryńska -ul. Kolejowa – ul.
11 Listopada – ul. Grodzieńska – ul. Piłsudskiego 1
Każdy uczestnik na starcie otrzymuje poglądową mapę trasy
Warunki uczestnictwa.
1. Warunkiem uczestnictwa w Spacerze jest zapoznanie się z Regulaminem, wypełnienie
Deklaracji uczestnika oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.
2. Zapisanie się na listę uczestników Spaceru jest potwierdzeniem zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. W Spacerze mogą startować osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział w
rekreacyjnych aktywnościach sportowych.
4. Osoby do 18 roku życia mogą brać udział w Spacerze wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się nie więcej niż 3 osobami niepełnoletnimi).
5. Uczestnicy Spaceru zobowiązani są do:
stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Organizatora
6. Przy przekraczaniu jezdni przejście zabezpiecza przewodnik, zatrzymując ruch i
przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
7. Tempo marszu nadaje wyznaczony przewodnik Spaceru.
8. Czas i miejsce odpoczynków wyznacza przewodnik Spaceru prowiant na trasy we
własnym zakresie uczestnika
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Spaceru wynikającej z
uwarunkowań pogodowych.
10. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać
przewodnikowi.
11. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność w
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

12. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
Program:
godz. 11. zbiórka przed Sokólskim Ośrodkiem Kultury
Zwiedzanie Kamienicy Tyzenhauza i Sokółki
godz. 14.00 -15.00 Zwiedzanie Meczetu w Bohonikach
Poczęstunek w „Zajeździe u Mahmeda” w Bohonikach
godz. 15.30 - 16..00 - Powrót

Zapisy
Wszyscy chętni mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnika
Spaceru Szlakiem Tyzenhauza osobiście w siedzibie Punktu IT w Sokółce przy ul. Piłsudskiego
1 w godz.od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku pod numerem tel. 533 412 916, 85 555 81 00 lub
na adres e-mail: it@sokolskiosrodekkultury.pl,
Zapisy prowadzimy do dnia 30 kwietnia do godz. 12.00
Osoby kontaktowe:
Sylwia Nowakowska – tel. 533 412 916, 85 555 81 00

