
Regulamin przemarszu ulicami miasta w dniu 16 czerwca 2015 r. 

w ramach V Korowodu Wrażliwości. 

 

1. Organizatorami przemarszu są: 

1) Marek Lewandowski - Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.; 

2) Bożena Skoczna -  Miejskie Przedszkole nr 4 w Gorzowie Wlkp.; 

3) Beata Gzela -  Miejskie Przedszkole nr 10 w Gorzowie Wlkp.; 

4) Jolanta Talaska -  Miejskie Przedszkole nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka  

w Gorzowie Wlkp.; 

5) Elżbieta Anacka -  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesołych Krasnali  

 w Gorzowie Wlkp.; 

6) Dorota Leśniewicz - Miejskie Przedszkole nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wlkp.; 

7) Sylwia Beech – Miejskie Centrum Kultury. 

2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi o godz.10:00 przy Placu Katedralnym 

Formowanie przemarszu: godz. 10:00-10.20.  

3. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz. 10:20 i zakończy się ok. godz. 11:20  

w Amfiteatrze. 

 

Uczestnicy przemarszu: 

Dzieci i pracownicy  przedszkoli gorzowskich, pracownicy i wolontariusze Hospicjum Św. 

Kamila, osoby pełnoletnie i niepełnoletnie Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie  

i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzież  

z zespołów tanecznych „Kontra Mini”, „Buziaki”, „Fart”, inni mieszkańcy Gorzowa i okolic. 

4. Planowana trasa:  

Korowód rusza z Placu Katedralnego w kierunku Amfiteatru ulicami:  

Sikorskiego- Chrobrego- Jagiełły- Dąbrowskiego- Łokietka- Drzymały. 

 

5. Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji 

ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy 

Policji lub Straży Miejskiej.  

6. Zwarta kolumna liczyć będzie około 2500 osób. Na czele przemarszu będzie jechał 

samochód. 



7. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą połową szerokości pasa jezdni 

(czwórkami). Uczestnicy zostaną oddzieleni od drugiego pasa jezdni za pomocą 

sznurków. 

8. Całość przemarszu zabezpieczą i koordynują organizatorzy w porozumieniu  

z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej.  

9. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.  

10. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

11. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu 

drogowego i reagować na wszystkie wskazówki koordynatorów, Policji, Straży Miejskiej.  

12. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu - należy 

bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby - Policję lub Straż Miejską.  

13. Trasa przemarszu zabezpieczona zostanie przez służbę ratowniczą. 

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

14. Po zakończeniu korowodu, trasa przemarszu będzie natychmiast przywrócona do 

właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego.  

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

decyzje podejmują organizatorzy.  

16. Za ewentualne szkody odpowiada organizator przemarszu.  

17. Organizatorzy zobowiązują się również do przywrócenia stanu pierwotnego trasy po 

zakończeniu przemarszu.  

18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych organizatorów  

i przekazany do wiadomości placówkom przedszkolnym oraz instytucjom  biorącym udział  

w Korowodzie.   

                                                                                           

                                                                                                   Organizatorzy 

 


