
Informacje organizacyjne dla wydarzenia towarzyszącego  

„Spotkanie z lubelskim folklorem” 

 

TERMIN: czwartek, 15 września 2022 roku, w godzinach 18:00 – 24:00. 

MIEJSCE IMPREZY. Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen), al. Warszawska 96, Lublin, „Chata z Brusa Starego” 

DOJAZD DO SKANSENU na własną rękę. Skansen znajduje się około 3 km od miejsca obrad. Osoby dojeżdżające własnym samochodem mogą 

skorzystać z parkingu znajdującego się przed wejściem do Skansenu (wjazd od ul. Agronomicznej). Na miejsce można też dojechać 

komunikacją miejską – autobusy nr 18, 20 i 30 (przystanek „Warszawska-cerkiew 01”). 

DOJŚCIE DO MIEJSCA IMPREZY. Do wejścia na teren Skansenu będzie upoważniał identyfikator Zjazdu – prosimy o zabranie go ze sobą. Do 

godziny 18:30 wejście do Skansenu będzie możliwe bramą główną (od strony al. Warszawskiej). Po 18:30 wejście na teren Skansenu 

będzie możliwe jedynie od ul. Agronomicznej przez bramę boczną (patrz załączona mapka). Miejsce imprezy znajduje się około 270 m od 

bramy głównej. Dojście do miejsca imprezy będzie oznakowane. 

HARMONOGRAM IMPREZY 

18:00 – 18:45 – zwiedzanie Skansenu z przewodnikiem (dla chętnych). Zbiórka przy Chacie z Brusa Starego. Zwiedzanie rozpocznie się o 18:00, 

prosimy o punktualne przybycie. Osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w wycieczce w 

punkcie Rejestracji Konferencji do godziny 12:00 (15.09.2022).  

19:00 – otwarcie imprezy i gorący posiłek w Chacie z Brusa Starego. W trakcie imprezy przewidziana jest zabawa taneczna przy Chacie. Oprawę 

muzyczną zapewni zaproszony zespół. Przez cały czas trwania imprezy w Chacie z Brusa Starego dostępne będą ciepłe i zimne przekąski 

oraz napoje. 

20:00 – 24:00 dostępne będzie miejsce ogniskowe z kiełbaskami w pobliżu Chaty 

WYJŚCIE ZE SKANSENU I POWRÓT DO HOTELU. Po zakończeniu imprezy wyjście ze Skansenu będzie możliwe jedynie przez bramę boczną 

od ul. Agronomicznej (patrz załączona mapka). Powrót do miejsca noclegowego we własnym zakresie.  

INNE WAŻNE INFORMACJE. Nad bezpieczeństwem gości w Skansenie będzie czuwać ochrona zapewniona przez Muzeum Wsi Lubelskiej. Po 

zmroku prosimy nie oddalać się od wyznaczonych punktów imprezy. Ze względu na plenerowy charakter imprezy, prosimy pamiętać o 

odpowiednim obuwiu i ubiorze. 

 

 


