
 

REGULAMIN IMPREZY „PARADA RYBOBRANIOWA 2015”  
12 czerwca 2015 r.  

na terenie Bulwaru im. Jana Pawła II i portu rzecznego w Krośnie Odrzańskim  
 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas trwania imprezy „PARADA RYBOBRANIOWA 
2015” w dniach 12 czerwca 2015 r. w Krośnie Odrzańskim. 
 
Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym, dotyczącym 
tego Terenu oraz przepisom Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
 

I. 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy – „PARADA RYBOBRANIOWA 
2015” – organizowanej w dniu 12 czerwca 2015 r. 
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: CENTRUM ARTYSTYCZNO                            
– KULTURALNE „ZAMEK”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. 
3. Osoby uczestniczące w imprezie  podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 
terenu oraz przepisom Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy. 
4. Uczestniczenie w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
5.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą w niej 
uczestniczyły. 
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie oraz korzystania przez nie z terenu, na którym 
odbywa się Impreza. 
7. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) Służby Porządkowe – należy przez to rozumieć osoby – straży miejskiej oraz osoby 
wyznaczone przez organizatora oznaczone kamizelkami odblaskowymi  

b) Teren Imprezy - oznacza miejsce Imprezy – przebieg/trasa imprezy: parada będzie 
przebiegała ulicami i chodnikami położonymi w Krośnie Odrzańskim – ul. Pułaskiego 
– ulica, ul. Poznańska – chodnikiem z przejściem przez przejście dla pieszych na 
wysokości BZWBK i dalej chodnikiem wzdłuż ulicy Poznańskiej do ulicy WOP, ulica 
WOP (deptak) w dół do mostu na rzece Odrze, przejście przez most, ul. Ariańska, do 
ulicy Słonecznej, ulica Słoneczna , Bulwar św. Jana Pawła II, zakończenie parady;. 

c) Uczestnik Imprezy - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. 
 

II. 
1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny dla każdego obywatela, niezależnie od wieku. 
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy : 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych. 
d)  napojów alkoholowych 
e) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz bez 
zgody Organizatora prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej                   
na Terenie Imprezy. 
4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej 
osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających, 
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, środki lub substancje, 



c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy w inny sposób. 

5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą                        
pociągane do odpowiedzialności karno - administracyjnej. 
6. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem 
Imprezy będą wzywane do opuszczenia terenu imprezy. 
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, znajdujące się na terenie Imprezy 
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. 
8. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność Osób,                    
które sprawują nad nimi pieczę. 
10. Kolumna parady kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji 
ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy 
Policji lub Straży Miejskiej. Zwarta kolumna liczyć będzie około 300 osób. 
11. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą wyznaczoną szerokością 
pasa jezdni lub chodnika. 
12. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych. 
13. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad 
ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki koordynatorów, Policji, Straży 
Miejskiej. 
14. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu - należy 
bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby - Policję lub Straż Miejską. 
15. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą usuwane z imprezy. 
16. Po przemarszu kolumny, "trasa" przemarszu będzie natychmiast przywrócona do 
właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego. 
17. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem, decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora – Tomasz Miechowicz . 

 
V. 

1. Niniejszy regulamin będzie dostępny : 
 informacja o Imprezie zostanie ogłoszona w lokalnych środkach masowego przekazu,  
 na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.krosnoodrzanskie.pl  i CAK Zamek: 

www.cak-zamek.pl,  
 w siedzibie CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie (w sekretariacie). 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 

ORGANIZATOR 

http://www.krosnoodrzanskie.pl/
http://www.cak-zamek.pl/

