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Szczegółowy regulamin Korowodu mieszkańców miasta organizowanego  

w ramach obchodów „Dni Jastrzębia-Zdroju” w dniu 15 czerwca 2019 r. 

 

1. Organizatorem przemarszu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju                     

                                         ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 

2. Przemarsz odbywać się będzie : 

• godz. 15:00              Zbiórka ul. Wielkopolska przed Biblioteką 

• godz. 15:15-15:45  Przejście ulicami miasta: Wielkopolska, Mazowiecka, Aleja                   

Piłsudskiego, Harcerska do Stadionu Miejskiego  

• godz. 15:45-16:00  Wejście na Stadion Miejski  

 

3. Kolumna poruszać się będzie trasą: ulica Wielkopolska, ulica Mazowiecka, Aleja 

Piłsudskiego, ulica Harcerska do Stadionu Miejskiego.  

 

4. Kolumna Korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zamiany organizacji 

ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez pracowników 

Policji lub Straży Miejskiej.  

 

5. Kolumna liczyć będzie około 500 osób.  

 

6. Osoby biorące udział w Korowodzie poruszać się będą prawym pasem ruchu (w szyku  

1 szereg, 4-6 osób).  

 

7. Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje organizator. Nad bezpieczeństwem 

uczestników Korowodu czuwać będzie Policja i Straż Miejska. 

 

 8. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych. Pojazdy  

wyposażone są w środki łączności, które współdziałać będą na określonej częstotliwości. 

Dodatkowo, ratownik medyczny i organizatorzy wyposażeni będą w służbowe telefony 

łączności bezprzewodowej. Telefony bezprzewodowe służyć będą do łączności z Policją 

podczas imprezy. 

 

9. Na korowód nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  
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10. Osoby uczestniczące w korowodzie winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu 

drogowego i reagować na wszystkie polecenia Policji, Straży Miejskiej.  

 

11. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie korowodu – należy 

bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Policję, Straż Miejską.  

 

12. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.  

 

13. Po przemarszu kolumny „trasa” korowodu będzie natychmiast przywrócona  

do właściwego stanu ruchu drogowego.  

 

14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 

decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.  

 

15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej 

www.biblioteka.jastrzebie.pl 
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