Sesja Krajoznawcza
„Nadwiślańskie Urzecze”
20 listopada 2021

Wydarzenie dofinansowane ze środków
z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Organizator:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK
Współorganizator:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Termin i miejsce:
20 listopada 2021, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kadra:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jacek Trzoch
Elżbieta Rydel-Piskorska, Monika Trzoch
Adam Lipiński, Jacek Marks
Dariusz Nazarczyk
Mieczysław Żochowski
Marek Kozikowski
Marcin Rogoziński, Robert Skup
Anna Wikieł, Piotr Szymański

–
–
–
–
–
–
–
–

prowadzący
sekretariat wydarzenia
przyjmowanie zgłoszeń
obsługa księgowa
pilot
część wystawiennicza
komunikacja elektroniczna
obsługa FOTO

Patronat honorowy:
o

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik

o

Burmistrz Dzielnicy Wilanów
Pan Ludwik Rakowski

o

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Pani Izabela Stelmańska

o

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Pan Paweł Jaskanis

o

Prezes Zarządu Głównego PTTK
Kolega Jerzy Kapłon

Patronat medialny:
o

Radio dla Ciebie

Cel wydarzenia:
o promocja Mazowsza
o promocja regionu Nadwiślańskiego Urzecza
o prezentacja nowej odznaki krajoznawczej PTTK
o przybliżenie uczestnikom wiedzy o regionie, architekturze, zabytkach,
o miejscach szczególnie ważnych historycznie dla mikroregionu Urzecza
o zaprezentowanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
o promocja walorów krajoznawczych Morysina
o integracja środowiska przewodników, pilotów i instruktorów PTTK

Program Sesji:
o 08:30 – 12:45 – wycieczka autokarowa po Nadwiślańskim Urzeczu (Wariant I).
Odjazd autokaru z Placu Bankowego w Warszawie
o 11:30 – 12:45 – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
z przewodnikiem (Wariant II) - wymagane wcześniejsze
zgłoszenia
o 13:00 - 13:30 – uroczyste rozpoczęcie Sesji Krajoznawczej (Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie, Oranżeria) - wystąpienia
zaproszonych gości
o 13:30 - 13:55 – „Nadwiślańskie Urzecze – zapomniany mikroregion”
(dr Maurycy Łukasz Stanaszek)
o 13:55 - 14:20 – „Rola historycznej rezydencji królewskiej w kształtowaniu
i ochronie nadwiślańskiego krajobrazu na przykładzie
Wilanowa” (dr Maciej Żołnierczuk)
o 14:20 - 14:35 – przerwa kawowa
o 14:35 - 15:00 – „Osadnictwo na prawie holenderskim na Mazowszu jako
element koncepcji programowej zagospodarowania folwarku
wschodniego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”
(mgr Jerzy Szałygin)
o 15:00 - 15:25 – „Modernizm na Urzeczu – studium przypadku”
(dr Katarzyna Uchowicz)
o 15:25 - 15:35 – zakończenie Sesji Krajoznawczej
o 15:55 – 16:55 – obiad dla uczestników sesji (Wariant II) - Restauracja
Wilanów
o 15:35 - 17:00 – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
(Wariant I)
o 17:20 - 18:20 – obiad dla uczestników sesji (Wariant I) - Restauracja
Wilanów

Uczestnictwo:
Wydarzenie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Uczestnicy ponoszą koszt udziału w wydarzeniu w kwocie
25,00 zł / osoba. Podana kwota dotyczy obu wariantów.
Opłaty należy dokonać na konto:
Oddział Warszawski PTTK
Santander Bank Polska S.A.
03 1090 1043 0000 0001 3333 3408
W tytule przelewu należy wpisać „Sesja Krajoznawcza” oraz dodać imię
i nazwisko uczestnika lub nazwę grupy.
Zgłoszenia:
Przed dokonaniem zgłoszenia należy skontaktować się telefonicznie lub
mailowo z Adamem Lipińskim, celem zweryfikowania dostępności wolnych
miejsc.
Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: poczta@warszawski.pttk.pl.
Zgłoszenie winno zawierać:
o imię i nazwisko uczestnika
o adres mailowy
o telefon kontaktowy (komórka)
o wariant uczestnictwa (I lub II)
o wariant posiłku: mięsny lub bezmięsny
o załączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty – zgłoszenie mailowe
bez dokonania opłaty nie jest równoznaczne z wpisaniem na listę
uczestników
Uwaga: Podanie danych kontaktowych jest obowiązkowe.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 listopada, do godziny 15:00.
UWAGA: Oba warianty mają ograniczoną ilość uczestników - organizator
zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy
uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń - przed dokonaniem
zgłoszenia należy zweryfikować dostępność wolnych miejsc.
Telefony kontaktowe:
Adam Lipiński – tel. 697-019-161
Jacek Marks – tel. 501-200-935

Informacje dodatkowe:
1. Wydarzenie odbędzie się w podanym miejscu i czasie, bez względu na warunki
atmosferyczne.
2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, uniemożliwiających realizację zadania
w podanym dniu, organizator podejmie starania związane z przesunięciem
wydarzenia na inny termin.
3. Wydarzenie jest samofinansujące się – organizator nie czerpie korzyści
finansowych z organizowanego przez siebie zadania.
4. Każdy z uczestników obowiązkowo wypełnia kwestionariusz oceny
ryzyka epidemiologicznego – patrz załącznik. Wypełniony kwestionariusz
należy przekazać organizatorom przed wejściem do autokaru. Uczestnicy
Wariantu II, mają obowiązek przekazać kwestionariusz organizatorom
bezpośrednio przed rozpoczęciem uczestnictwa w wydarzeniu.
5. Ubezpieczenie NNW uczestników we własnym zakresie – członkowie PTTK
posiadają ubezpieczenie w opłaconej składce członkowskiej.
6. Opłata za uczestnictwo obejmuje:
o dla Wariantu I: przejazd autokarem z Placu Bankowego w Warszawie po
obszarze Nadwiślańskiego Urzecza, opiekę pilota podczas wycieczki,
uczestnictwo w części prelekcyjnej (cztery prelekcje), zwiedzanie Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie niestandardową trasą, gorący posiłek,
serwis kawowy, powrót autokarem na Plac Bankowy w Warszawie, odcisk
okolicznościowej pieczęci.
o dla Wariantu II: zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
uczestnictwo w części prelekcyjnej (cztery prelekcje), gorący posiłek, serwis
kawowy, odcisk okolicznościowej pieczęci.
7. Opłata za uczestnictwo nie obejmuje: dojazdu do miejsca zbiórki na Placu
Bankowym w Warszawie lub do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
oraz powrotu do miejsc zamieszkania, a także kosztu nabycia odznaki
krajoznawczej Mała Korona Urzecza.
8. Uczestnicy Sesji Krajoznawczej „Nadwiślańskie Urzecze” (pełne uczestnictwo
bez względu na Wariant) mają przyznaną odznakę – Małą Koronę Urzecza.
Koszt nabycia odznaki – 15,00 zł. Odznaka dostępna będzie w sekretariacie
wydarzenia. Odznaka jest tylko i wyłącznie dla uczestników.
9. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Za
wszelkie szkody spowodowane przez uczestników odpowiedzialność ponoszą
ich sprawcy.
10. Podczas trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych.
11. W miejscu organizacji wydarzenia (Oranżeria) zabrania się palenia tytoniu,
wyrobów tytoniopodobnych oraz papierosów elektronicznych. Na terenie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie ma wyznaczonych miejsc do
palenia tytoniu – prosimy o bezwzględne zastosowanie się do obowiązujących
zasad.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian kolejności wygłaszanych
prelekcji a także dokonania zmian w programie wydarzenia, jeśli takowe będą
wynikały z konieczności ich wprowadzenia.
13. Współadministratorami danych osobowych są:
o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie,
ul. Senatorska 11 (00-075 Warszawa), NIP 526-00-10-044 (KRS 100817).
Telefon: 22-8751000, e-mail: poczta@pttk.pl
o Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 21d/7 (03-287 Warszawa),
NIP 524-280-69-04 (KRS 627952). Telefon: 500-000-001,
e-mail: poczta@warszawski.pttk.pl.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powołało Inspektora Danych
Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem iod@pttk.pl
14. Podczas trwania wydarzenia, wszelkie zapytania, należy zgłaszać
w sekretariacie lub bezpośrednio do prowadzącego.
15. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora.
UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiczną SARS-CoV-2, każdy z uczestników
wydarzenia zobowiązany jest:
1. stosować się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
(gis.gov.pl)
2. wypełnić kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego
3. unikać podawania rąk na powitanie i pożegnanie
4. zachować bezpieczną odległość (1-1,5m) od innych osób
5. mieć zasłonięte usta i nos
6. stosować się do poleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych
oraz organizatorów Wydarzenia (m.in. zachowanie odpowiedniego dystansu,
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i limitów uczestników w przestrzeniach
zamkniętych)

