Załącznik nr 1 do zarządzenia 37/2017

REGULAMIN PARADY „KOBALTOWA MODA”
organizowanej w ramach 23 BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 2017
ORGANIZATORZY: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
UCZESTNICY: organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, kluby
sportowe, grupy nieformalne, grupy zorganizowane, osoby indywidualne.
TERMIN: 18 sierpnia 2017r. - Zbiórka o godz. 17:30( liderzy- godz.17:00) na ulicy Kościelnej, Start godz.
18:00
TRASA: ulica Kościelna, ulica Rynek, ulica Sierpnia 80, ulica Asnyka – ok. 800 m;

SZYK PARADY
1. Do czasu wydania sygnału do wymarszu, Uczestnicy ustawiają się w kolejności wskazanej przez
Organizatora
2. Po wydaniu sygnału do wymarszu wszyscy Uczestnicy ruszają w zwartym szyku, kierując się w stronę
wyznaczonej trasy z prędkością wyznaczoną przez pilota kolumny.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Bolesławcu w czasie trwania Parady
zapewniają pilotaż parady w formie radiowozu lub motorów na czole kolumny, natomiast Straż Miejska
zabezpiecza tył kolumny Parady oraz obsługa Organizatora.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w Paradzie „Kobaltowa Moda”, zwanej dalej Paradą, zaprasza się wszystkie organizacje
pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, kluby sportowe, grupy
nieformalne, grupy zorganizowane, osoby indywidualne zwane dalej Uczestnikami

2. Uczestnicy chcący zaprezentować się w Paradzie muszą zgłosić swój udział osobiście w Sekretariacie
Organizatora, lub elektronicznie w formie skanu na adres mailowy organizatora
3. Zgłoszenie podmiotu odbywa się na karcie zgłoszenia.
4. W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem jakichkolwiek środków
odurzających i innych mogących ograniczyć prawidłowe prowadzenie pojazdu.
5. Każdy Uczestnik – kierowca parady musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem.
6. Na czas przebiegu Parady organizatorzy są odpowiedzialni za zamknięcie pasa ruchu drogowego w
obrębie wyznaczonej trasy.
ZASADY UDZIAŁU:
1. Udział w Paradzie jest dobrowolny. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem do Parady leżą po
stronie Uczestnika.
2. Za porządek i bezpieczeństwo w obrębie grupy odpowiedzialni są Uczestnicy Parady. Zobowiązuje się
Uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas trwania całej imprezy, w celu zachowania
bezpieczeństwa wszystkich obecnych.
3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego, w
szczególności do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym.
4. Podczas parady zabronione jest – sankcjonowane przepisami prawa – głoszenie treści oraz
dystrybucja materiałów:
 propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne,
 nawołujących do dyskryminacji, przemocy i nienawiści na tle przynależności narodowej,
etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej,
 obrażających uczucia lub symbole państwowe i religijne,
 naruszających prywatność, dobra osobiste i godność osób trzecich,
 wulgarnych nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, uznanych
powszechnie za moralnie naganne,
 propagujących alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne,
 naruszających prawo polskie i międzynarodowe.
Złamanie ww. zakazów będzie równoznaczne z koniecznością bezzwłocznego wykluczenia z Parady.
5. Podczas Parady Uczestników obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
psychotropowych oraz niebezpiecznych narzędzi/przedmiotów.
6. Organizatorzy informują o zmotoryzowanym charakterze Parady (każdy Uczestnik zabezpiecza swój
transport i posiada ważne badania techniczne pojazdu).
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz włączania się widzów do kolumny motocyklowej/platform itp. podczas jej
przemieszczania ulicami miasta.
8. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do energii elektrycznej ani pojazdów na zorganizowanie
prezentacji na platformie.
9. W przypadku Uczestników zmotoryzowanych lub rowerzystów zakazuje się wyprzedzania,
wjeżdżania na chodniki, zawracania, „palenia gumy” oraz jazdy na jednym kole a także wszelkich
akrobacji na pojeździe.
10. Forma i sposób prezentacji podczas Parady przez poszczególnych Uczestników nie mogą zakłócać i
zagłuszać przebiegu prezentacji pozostałych Uczestników, a także innych punktów programu
Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
11. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w Paradzie każdemu kogo zachowanie mogłoby
wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
Postanowienia końcowe:
1.

Wypełniając kartę zgłoszenia, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Organizatorzy, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Parady nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po Paradzie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody i straty spowodowane pośrednio lub bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać poleceń służb porządkowych, pracowników obsługi

2.

3.
4.
5.
6.

Organizatora oraz warunków regulaminu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
ze współorganizatorami mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Współorganizatorzy
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją Parady”.
Organizatorzy nie ponoszą winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie Parady oraz w trakcie dotarcia
i powrotu z Parady. Każdy uczestnik bierze udział w Paradzie na własną odpowiedzialność. Każdy
uczestnik biorący udział w Paradzie zobowiązuje się do bezwzględnego respektowania postanowień
niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O sprawach nie objętych
Regulaminem decydują organizatorzy Parady.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora oraz ogłoszony na dwóch internetowych
portalach bolesławieckich.
Udział w Paradzie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Bieżących informacji o Paradzie udziela: Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej tel. 75 6453290

