
  

   

 

 
 

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA 
ARCHITEKTÓW 

 

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH 
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

 
KARNAWAŁOWA BIESIADA ARCHITEKTÓW 

TYKOCIN, 02-04.02.2018 r. 
 
Termin:           02 – 04.02.2018 r. 
 
Miejsce:  Alumnat Hotel i Restauracja, 60-080 Tykocin, ul. Poświętna 1,  

tel. +48 85 718 16 49, tel. kom. 691 698 545, hotel@alumnat.eu, http://www.alumnat.pl/ 
 
Temat: W jeden z ostatnich weekendów karnawału chcielibyśmy spotkać się w bardzo szerokim gronie 

architektów (członków SARP, Izby Architektów, jak również architektów niezrzeszonych) oraz ich 

przyjaciół. Impreza ma charakter integracyjno-szkoleniowy. Główną atrakcją będzie tematyczny 

bal karnawałowy pod nazwą … „anARCHI Bal”. Tematem przewodnim są tym razem lata 70. i 

80. W dziedzinie szeroko rozumianej kultury, a więc w muzyce, architekturze, sztukach pięknych, 

modzie, był to okres niezwykle ciekawy i barwny – zmierzch epoki dzieci kwiatów, narodziny 

estetyki punk,  pojawienie się kultury disco… Z pewnością wiele osób chętnie wybierze się w taką 

podróż sentymentalną.  

 W sobotę będziemy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez naszych Partnerów, a 

także obejrzeć rekonstrukcję szturmu zamku w Tykocinie.   

 Program:     ˛  02.02.2018 r. (piątek):  

17:30 – 19:30 – ognisko (bigos, grzane wino, harmonista)  
20:00 – …….. – tematyczny bal karnawałowy „anARCHI Bal” (w tym: przystawki, dania gorące, 

przekąski zimne, deser, napoje zimne i gorące, część napojów alkoholowych), muzyka - DJ  
03.02.2018 r. (sobota):  

  8:00 – 10:00 – śniadanie  
10:30 – 13:30 – spotkanie z Partnerami imprezy (ok. 20 min. dla każdej z firm):  
Geze, Nowa Gala, Kingspan, 

W trakcie szkolenia – bufet z kawą, herbatą i ciastem 
13:30 – obiad  
14:00 – rekonstrukcja: Szturm Zamku w Tykocinie A.D. 1657 edycja 2018 
https://www.facebook.com/events/1624130950998189/ 
20:00 – dla osób spoza Białegostoku - uroczysta kolacja z niespodzianką artystyczną  
04.02.2018 r. (niedziela):  

  8:00 – 10:00 – śniadanie – zakończenie imprezy 
 

Opłaty:             Członkowie SARP i Izby Architektów do 30 roku życia            – 120zł 

 Członkowie SARP i Izby Architektów powyżej 30 roku życia   – 150zł  
Pozostałe osoby                                                                        – 170zł  
Dodatkowy nocleg (03/04.02.2017)                                          –   60zł 
 
Opłata obejmuje: ognisko, kolację bankietową, nocleg w hotelu (pokoje 2- i 3-osobowe), 
śniadanie, obiad. Uwaga: alkohol we własnym zakresie - w opłatę wliczona jest jedynie niewielka 
część alkoholu (wino, wódka). 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. Pierwszeństwo mają członkowie SARP I Izby 
Architektów. Zgłoszenia prosimy kierować do dn. 22.01.2018 na adres: 
podlaska@izbaarchitektow.pl  ,  bialystok@sarp.org.pl , albo telefonicznie: 85 744 70 48 lub 607 

92 38 92. Opłaty prosimy przesyłać do dn. 24.01.2018 na konto nr  07 1160 2202 0000 0000 
2197 1372 (z dopiskiem „Biesiada Architektów”, imię i nazwisko).  
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