ZAPROSZENIE

XIII FESTYN ARCHEOLOGICZNY
ZBUCZ—GRODZISKO 2018

Jerzy Leszczyński
Marszałek Województwa Podlaskiego

Jerzy Wasiluk
Wójt Gminy Czyże
serdecznie zapraszają na:

16 wrzesień 2018r ( niedziela ) - początek godz. 11:00

W PROGRAMIE:
Blok archeologiczny:
- Prezentacje umiejętności wojów i formacji rekonstrukcyjnych,
- Pokazy rzemiosła średniowiecznego, w tym:
*wytop żelaza ( dymarka ), kowalstwo, garncarstwo wczesnośredniowieczne,
*biżuteria średniowieczna z brązu – pokazy technik wyrobu biżuterii brązowej na
podstawie wzorów średniowiecznych,
W PROGRA*dawna kuchnia i zielarstwo - prezentacja
kuchni wczesnośredniowiecznej, naczyń,
przyrządów, składników, gotowanie potraw
na:palenisku w rekonstrukcjach naczyń
MIE
Blok archeologiczny:
średniowiecznych, pieczenie podpłomyków
na blasze,
- Prezentacje umiejęt*miini skryptorium – pokazy i warsztaty
ozdabiania
ności
wojów i forma- i pisania ksiąg średniowiecznych,
cji rekonstrukcyjnych,
inicjałów i miniatur ze średniowiecznych
manuskryptów, omówienie technik kaligra- Pokazy rzemiosła średniowiecznego, w tym:
ficznych, warsztaty, itp.,
*wytop żelaza ( dymar* konkurs rzutu chomątem i strzelania
zkowalstwo,
łuku oraz
dzieci
ka ),
garn-dawne gry i zabawy dla
carstwo wczesnośreProgram artystyczny z udziałem zespołów
z Podlasia oraz zespołu muzyki dawnej
dniowieczne,
A ponadto:
*stoiska promocyjne, wyroby kuchni regionalnej, pokazy pracy rękodzielników, miasteczko gier i zabaw dla dzieci, wytwory "Kuchni Rodzimej" i inna gastronomia

Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
Gmina C z y ż e
Partnerzy:
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Białymstoku
Stowarzyszenie Starożytników w Warszawie

Patron medialny

Ramowy program

„XIII Festynu
Archeologicznego w Zbuczu”
16 września 2018 r. – w godz. 11:00-22:00

11.00 -11.15 - Rozpoczęcie Festynu
11.15 -18.00
- BLOK ARCHEOLOGICZNY - pokazy i warsztaty na stoiskach: wyrób biżuterii w
miedzi i z modeliny, dawna kuchnia, zielarstwo, mini skryptorium (pisanie gęsim
piórem), czerpanie papieru, hafciarstwo wczesnośredniowieczne, dawne gry i
zabawy dla dzieci, heraldyka, złotnictwo, brązownictwo, tkactwo, garncarstwo,
wytop żelaza, kowalstwo, snycerstwo, mincerstwo, warsztaty archeologiczne i
stanowiska łucznicze.
11.15 – 11.30 – muzyka dawna
11.30 – 12.00 – prezentacja rzemieślników i wystawienników,
blok artystyczny w wykonaniu zespołów, dawne gry i zabawy dla dzieci i
„wesołe miasteczko”, „warsztaty na glinie”
12.00 - 12:15 – „Żawaranki’ z Mochnatego,
12.15 – 12.30 – „Cegiełki” z Lewkowa,
12.30 - 12.45 – „Ruczajok” z Białowieży
12.45 –12.55 - prezentacje drużyn wojów oraz oddziału kawalerii
13.00 – 13.20 – oficjalne otwarcie festynu,
występy zespołów artystycznych
13.20 – 13.30 – „Wierasy” z Gm. Czyże
13.30 – 13.50 – „Radnyna” z Pruszcza Gdańskiego
13.50 - 14,05 - Studio Piosenki HDK
14.05 – 14.25 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej wojów
14.25 – 14.35 – Konkurs rzutu podkową do beczki,
występy zespołów artystycznych:
14.35 – 14.50 - „Orlanie” z Orli
14.50 – 15.00 – Grupa Wokalna z Morza
15.00 – 15.15 – „Werwoczki” z Orli
15.15 – 15.35 – pokaz drużyny rekonstrukcyjnej – kawaleria

15.35 – 15.50 – „Czyżowianie”
15.50 – 16.10 – „Radnyna”
16.10 – 16.25 – II Konkurs Łuczniczy dla amatorów,
16.25 – 16.35 – pokaz oddziału kawalerii występy zespołów artystycznych
występy zespołów artystycznych:

16.35 - 16. 50 - Zespół Wokalny z Dubicz Cerkiewnych
16.50 - 17.05 – „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego
17.05 -17.20 – XII Otwarty Konkurs Rzutu Chomątem
17.20 -17.50 - pokazy drużyn rekonstrukcyjnych (konnica + wojowie )
17.50 – 18.00 – zakończenie bloku archeologicznego
występy zespołów artystycznych:
18.00 – 18.15 –„Harmoń” z Łosinki,
18.15 – 18.45 – „Fenix” z Michałowa
18.45 – 19.00 – „Słowiańska Nuta” z Michałowa
19.00 – 19.30 – „Haj” z Białegostoku
19.30 – 22.00 – Blok rozrywkowy – prowadzi DJ Paul Johns
18.20
– zakończenie bloku archeologicznego, pożegnanie drużyn wojów,
rzemieślników i wystawienników,
18.20 – 21.50 – BLOK ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWY
– zakończenie festynu – godz. 22.00

W tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny jubileusz stał się również
motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która w dniach 8-9 i 15-16 września 2018 r. odbędzie się pod
hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.
Tegoroczna edycja to szansa na zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego kraju. Wierzymy, że poznanie i zrozumienie różnorodnego dziedzictwa w kontekście historycznym i społecznym to
lepsze zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy.
Jest to również zagadnienie bardzo ważne i bliskie dla wielokulturowej społeczności Podlasia. Tożsamość daje szansę zrozumienia szerszego kontekstu relacji z otoczeniem, a co za tym idzie umożliwia bardziej świadome obcowanie ze spuścizną kulturową naszych przodków. Od 2003 roku w tego rodzaju obchodach uczestniczy Gmina Czyże. Dlatego też miło nam poinformować, że w dniu 16 września 2018 r. w godz. 11:00—22:00 po dwuletniej przerwie, na unikatowym,
zabytkowym wczesnośredniowiecznym grodzisku schronieniowym w pobliżu miejscowości Zbucz planowana jest organizacja
imprezy pod nazwą:

„ 13. FESTYN ARCHEOLOGICZNY ' ZBUCZ –
GRODZISKO’ 2018"
Poprzez Festyn Archeologiczny chcemy wypromować nasz region, z którego będą pochodziły prezentujące się zespoły artystyczne, rzemieślnicy, twórcy ludowi i rękodzielnicy oraz przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej naszych terenów. Mamy nadzieję, że poprzez tematykę Festynu, pokażemy
bogactwo kultury Podlasia, przyczynimy się do szerszej promocji naszego regionu. Zamierzamy również
przybliżyć uczestnikom imprezy klimat zamierzchłych czasów, jak dawniej żyli nasi przodkowie, czym
się zajmowali, itp. Wszystko to chcemy urozmaicić pokazami walk wojów, praktyczną prezentacją prac
rzemieślników reprezentujących dawne zawody, scenkami z codziennego życia oraz konkursami z
udziałem publiczności.
Staramy się również, aby Festyn Archeologiczny stał się jedną z prestiżowych i nadal cyklicznych imprez w regionie, promującą nasze dziedzictwo kulturowe. Dlatego też prowadzimy starania służące poszukiwaniu i rozszerzaniu kręgu partnerów oraz sojuszników naszego przedsięwzięcia.
W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o udział w powyższej imprezie wszystkich
zainteresowanych: rękodzielników, rzemieślników, producentów wyrobów regionalnych, pszczelarzy, artystów, itp.. oraz prezentację swoich warsztatów pracy.
Uczestnictwo w Festynie Archeologicznym wraz z podaniem warunków i określeniem potrzeb oczekiwanych od organizatorów - prosimy potwierdzić do dnia 05 września 2018 r.

Dla wsparcia naszych działań mile widziani są również sponsorzy !

Komitet Organizacyjny !
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach,17– 207 Czyże 98
e-mail: gok.czyze@wp.pl
tel. 85 68 135 31
Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka
Nr 11 8071 0006 0022 8228 2000 0010

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
o nazwie „13. Festyn Archeologiczny’ 2018” w Zbuczu
w dniu 16.09.2018 r.
MIEJSCE: TEREN DAWNEGO BOISKA SPORTOWEGO W LENIEWIE

1. Zobowiązania
1.
Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „13. Festyn Archeologiczny’
2018" Zbuczu w godz. 11:00 do 22:00 dnia 16.09.2018 r., zwanej dalej „imprezą", której organizatorem
jest Gmina Czyże - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98 oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
2.
Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom
niniejszego Regulaminu.
3.
Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
4.
Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98, pokój Nr 11
b. przed wejściami na teren imprezy
c. na stronie internetowej organizatora www.ugczyze.pl/Ośrodek Kultury
2. Przeznaczenie terenu
Na terenie imprezy widzowie ( uczestnicy ) mogą oglądać pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacje oraz
warsztaty z udziałem rzemieślników prezentujących dawne zawody występy artystyczne zespołów
muzycznych, pokazy Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, korzystać z oferty stoisk
handlowych, placu zabaw oraz uczestniczyć w konkursach towarzyszących „imprezie”.
3. Zasady szczegółowe
1.
Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla
wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizator dysponuje własna służbą porządkową, ochroną i obsługą informacyjną; służby legitymują
się identyfikatorem.
3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim
zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o
pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się
do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub
punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie ( namiot z napisem „Gmina Czyże”).
5. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych
lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu
artystów, innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak
również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
7. Wyłączność na obsługę cateringową posiada Firma „Zajazd U Jana” Irena Tomaszuk, ul.
Główna 5 A, 17-204 Dubicze Cerkiewne.
8. Sprzedaż piwa na miejscu prowadzi wyłącznie Przedsiębiorstwo Karolewski Security-Service
Angelika Zaliwska, ul. Floriańska 85, 08-110 Siedlce.
9. Pozostali Handlowcy mogą prowadzić sprzedaż produktów i usług w wyznaczonych miejscach na
podstawie zawartych porozumień i ustaleń z Organizatorami.
10. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadają ( ponoszą
) pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i
wszelkich urządzeń podczas w/w imprezy, stosując się do postanowień regulaminu a w szczególności do
zakazu sprzedaży alkoholu ( również piwa) oraz godzin zakończenia prowadzenia działalności.
4. Uprawnienia służb
l. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:
a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,
e)
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do
opuszczenia terenu imprezy,
f)
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inna osobę , oraz nie wykonywania poleceń
porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.
U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie
zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych
wydane przez sąd w zawiązku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach
nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych
państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,
d) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
e) nieposiadającym dokumentu tożsamości,
f) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków,
g) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz
środki bądź substancje,
h) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa porządku publicznego,
i) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
3.Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub
zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.
5. Zachowanie na imprezie
1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym
osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, kier. ds.
bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub
regulaminu imprezy przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega wydaleniu z obiektu,
ograniczeniu wolności lub grzywny.
4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i w czasie trwania imprezy podlega
karze grzywny.
5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym
dla publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
6. Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
a) napojów alkoholowych - kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny.
b) butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w
rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów

pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych
c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych
d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.
e) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy
f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
g) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej
h) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia
rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego
i) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania
jakichkolwiek osób
j) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. strefę buforową
2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które
zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają
zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.
7. Służby porządkowe
1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.
2. Do służb Organizatora zalicza się:
a. służby organizacyjno- informacyjne
b. służby techniczne
c. służby medyczne ( ratownictwo przedmedyczne )
d. służby porządkowe (pracownicy agencji ochrony osób i mienia z którymi organizator ma podpisaną
umowę)
3. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa w §3
i §4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem Służba Porządkowa
określające: nazwę wystawcy, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
8. Służby organizacyjno-informacyjne
1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie, organizator zapewnia pomoc służby
organizacyjno-informacyjnej.
2. Służby organizacyjno- informacyjne są zobowiązane do:
a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub
służby ratownicze;
b. informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
c. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU
d. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie .
e. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu
zagęszczeniu osób.
9. Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną,
odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego
Regulaminu zwłaszcza § 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie
imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie
przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem na imprezie.
10.Utrwalenie przebiegu imprezy
1. Impreza będzie utrwalana przez Organizatora w formie serwisu fotograficznego oraz dodatkowo
przez lokalne media na nośnikach audio i video.
2. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i
imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren imprezy
stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją,
prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem zdjęć, filmu, zapisu wideo i audio z imprezy w
przekazach medialnych.
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