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REGULAMIN PARADY ORGANIZOWANEJ  

W RAMACH „SKARBNIKOWYCH GODÓW 2017” 

 

ORGANIZACJA PARADY 

1. ORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, Urząd 

Miejski w Zabrzu ul. Powstańców 5-7 

2. TERMIN: 7 października 2017r. 

3. ZBIÓRKI: 7 października 2017r. od godziny 10.00 

4. MIEJSCA ZBIÓREK 

a. PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE - parking Urzędu Miejskiego,  

ul. Jagiellońska, 

b. GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - plac Wolności, 

c. FIRMY, INSTYTUCJE - chodnik ul. Wolności – dokładne miejsce i kolejność 

wskazuje Organizator; 

d. POJAZDY, MOTORY, MILITARNE - ul. Słodczyka (wjazd od ul. Dubiela  

i Traugutta) – według kolejności wskazanej przez Organizatora; 

e. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu – ul. Powstańców Śląskich. 

5. Udział w paradzie jest bezpłatny. 

6. WYMARSZ/ START PARADY 

7 października 2017r. od godziny 11.00 według kolejności wskazanej przez Organizatora 

na miejscu imprezy. Sygnał do wymarszu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 

7. Trasa parady: ul. Wolności na odcinku od Placu Wolności do Parku Poległych 

Bohaterów w Zabrzu. Wejście do parku tylko dla uczestników pieszych od ul. Dubiela. 

Pozostali uczestnicy ruchu drogowego kończą udział w paradzie przejeżdżając przez ulice 

Dubiela. 

8. MIEJSCE I TERMIN ZAKOŃCZENIA PARADY (rozejścia się uczestników):                 

Park Poległych Bohaterów w Zabrzu: do godziny 13.00. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.  Warunkiem uczestnictwa w paradzie jest złożenie/lub nadesłanie/ wypełnionego 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, stanowiącego załącznik do powyższego 

regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017r. w formie do wyboru: 

a) elektronicznej na adres: kontakt@mok.art.pl; 

b) tradycyjnej w siedzibie Organizatora - Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu  

(41-800) przy ul. 3 Maja 91a. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej 

Organizatora: ww.mok.art.pl w zakładce „ START” w artykule „95. urodziny Zabrza” lub  

w siedzibie Organizatora (adres powyżej). 

3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w paradzie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego 

nie jest jednoznaczne z udziałem w paradzie.  

4. Decyzję o zakwalifikowaniu danego podmiotu do parady, w tym miejsce zbiórki  

i kolejność występu w paradzie, podejmuje Organizator w oparciu o charakter imprezy 

oraz specyfikę danego podmiotu. O wyborze nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy podejmuje 

Organizator na podstawie dostarczonych przez uczestników formularzy zgłoszeniowych.  

6. Decyzja o zakwalifikowaniu danego podmiotu do parady oraz decyzja  

o zakwalifikowaniu do danej grupy uczestników są decyzjami ostatecznymi.  

W związku z powyższym nie służy na tą decyzję żadne odwołanie. 

7. Decyzje Organizatora są dokonywane poprzez komisję kwalifikacyjną z obrad której 

jest sporządzany stosowny protokół. Kryteria wyboru uczestników ustala komisja w 

trakcie swoich prac. Decyzja komisji nie wymaga uzasadnienia.  

8. O potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadamia podmioty zgłaszające 

się w formie telefonicznej lub elektronicznej. 

9. W ramach parady organizowany jest konkurs na najładniejsze przebranie  

w paradzie, którego zasady określone są odrębnym regulaminem (tj. Regulamin konkursu 

na najładniejsze przebranie w paradzie Skarbnikowych Godów 2017). 
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ZOBOWIĄZANIA PORZĄDKOWE 

1. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w czasie trwania imprezy 

zapewnią pilotaż parady w formie radiowozu na czole kolumny. Natomiast straż miejska 

zabezpiecza tył kolumny parady. 

2. Ruchem parady kierują: organizator, służby porządkowe oraz oznakowani 

wolontariusze: harcerze oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Uczestnicy parady 

są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez ww. podmioty. 

3. Uczestnicy parady mają obowiązek poruszania się w uformowanej kolumnie  

z prędkością wyznaczoną przez pilota kolumny (radiowóz) w kolejności wyznaczonej 

przez organizatora.  

4. Zobowiązuje się uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas trwania całej 

imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych. 

5. Grupy /lub osoby małoletnie/ przybywają na miejsce zbiórki/paradę pod opieką 

nauczycieli bądź opiekunów prawnie odpowiedzialnych za swoich podopiecznych. 

6. Każda grupa samodzielnie przygotowuje identyfikator w postaci transparentu  

z informacją o jej nazwie. 

7. W przypadku uczestników zmotoryzowanych lub rowerzystów zakazuje się 

wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki dla pieszych, zawracania oraz wszelkich akrobacji 

na pojeździe. 

8. W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby niebędące pod wpływem alkoholu ani 

pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, a także pod wpływem wszelkich 

środków mogących ograniczyć prawidłowe prowadzenie pojazdu. 

9. Zabrania się wnoszenia na teren parady alkoholu i niebezpiecznych 

narzędzi/przedmiotów. 

10. Nadto w trakcie trwania zbiórek oraz parady zabronione jest: 

a. prowadzenie agitacji politycznej, 

b. rozdawanie ulotek lub reklam handlowych, bez odrębnego zezwolenia, 
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c. rozdawanie ulotek o charakterze politycznym, 

d. organizacja wieców lub odczytów bez odrębnego zezwolenia, 

e. prezentowanie słowne lub pisemne haseł prawem zabronionym lub sprzecznych  

z normami moralnymi, 

f. rozdawanie ulotek o charakterze społecznym, bez odrębnego zezwolenia. 

11. W przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń Organizator ma prawo wnosić  

o zaprzestanie działalności, a w przypadku braku reakcji ma prawo usunąć osoby 

dokonujące zabronionych czynów i osoby inspirujące te czyny. W przypadku naruszenia 

prawa organizator niezwłocznie powiadamia Policję lub Straż Miejską.  

12. Organizator ma prawo żądać zaprzestania na terenie zbiórek/trasie parady każdych 

czynności które uzna za niewłaściwe ze względu na charakter imprezy,  

a które nie są wymienione w powyższych punktach. W takim przypadku Organizator 

informuje osobę wykonującą czynności uznane za niewłaściwe o tej sytuacji i wnosi  

o dostosowanie się do polecenia. Brak zaprzestania wykonywania czynności uznanych za 

niewłaściwe ze względu na charakter imprezy stanowi podstawę do usunięcia osoby 

dokonującej tej czynności.  

13. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu kogo 

zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 

14. Osoby usunięte z parady nie posiadają prawa ponownego wstępu.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody  

w stosunku do uczestników parady oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane 

pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Każdy uczestnik ponosi 

odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. 

16. Każdy uczestnik parady jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu 

pod groźbą usunięcia z terenu imprezy. 

         

ORGANIZATOR 


