
REGULAMIN

„PARADY PODCZAS 

DNI GMINY WICKO 2013”



§1
Informacje Ogólne

1. Impreza plenerowa, parada finałowa podczas Dni Gminy Wicko (nazwana
dalej  imprezą),  złożona  jest  z  parady  oraz  punktu  finałowego
zorganizowanego na stadionie w Charbrowie.

2. Impreza odbywa się 20 lipca 2013r. (sobota).

3. Parada trwa w godzinach ustalonych przez organizatora.

§ 2
Organizatorzy Parady

1. Organizatorem Parady jest Urząd Gminy  w  Wicku i  podległe jednostki
organizacyjne. 

§ 3
Patronat medialny

1. Patronatem medialnym Parady są lokalne media.

§ 4
Przebieg Parady

1. Impreza obejmuje przejście  parady oraz przejazd pojazdów od punktu
spotkania  przy  GOKiS  w  Wicku  do  punktu  finałowego  na  stadionie
w Charbrowie.

2. Parada przebiegać będzie na wyznaczonych odcinkach dróg oraz ciągów
pieszych,  jednak  uczestników  parady  nie  zwalania  to  z  obowiązku
przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca
pojazdu  uczestniczącego  w  paradzie  przyjmuje  do  wiadomości,
że  Organizator  upoważniony  jest  do  skontrolowania  stanu  trzeźwości
i stanu technicznego pojazdu.

3. Trasa parady będzie oznakowana.



§ 5
Udział Uczestników w Paradzie

1. W paradzie biorą udział grupy dzieci, młodzieży ze szkół oraz inne grupy
nieformalne  po  uprzednim  zgłoszeniu  i  ustaleniu  zasad  uczestnictwa
z organizatorem.

2. Parada  prezentuje  grupy  tańczące,  śpiewające,  przebrane  w  postacie
bajkowe  oraz  inne  i  stanowi  płaszczyznę  spotkania  wszystkich
jej uczestników.

3. W paradzie mogą uczestniczyć również pojazdy stylizowane, specjalnie
przygotowane do udziału w paradzie i nawiązujące wyglądem do klimatu
imprezy.

4. Udział w paradzie jest nieodpłatny - opiera się na wzajemnej promocji
organizatora i uczestników.

5. Kolejność  szkół,  placówek  i  grup  biorących  udział  w  paradzie  należy
do decyzji organizatora.

§ 6
Prawa i Obowiązki Uczestników Parady

1. W trakcie parady kierowca pojazdu zgłoszonego do udziału w paradzie
jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez organizatora- przez sam
fakt  podpisu  na  formularzu  zgłoszeniowym  uczestnik  jak  również
wszyscy  członkowie jego  ekipy  przyjmują  tym samym bez  zastrzeżeń
przepisy regulaminu parady .

2. Uczestnicy parady biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują
na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstałe  z  ich  winy  szkody,
a  tym  samym  zrzekają  się  wszelkich  roszczeń  w  stosunku
do Organizatora.

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na paradzie oraz
porządek podczas jej trwania, poprzez m. in. :

a) Służby  porządkowe  (Straż  Gminna,  Policja)  i  służby  informacyjne
(wolontariusze) wyróżniające się elementami ubioru;

b) Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami
Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) Udostępnienie pomocy medycznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu parady
z uzasadnionych powodów, np.  przejazdu pojazdów uprzywilejowanych
lub innych zdarzeń drogowych. W takich przypadkach należy kierować
się  bezwzględnie  pod  groźbą  kary  ze  strony  policji  do  zaleceń  służb
porządkowych.



§ 7
Inne informacje

1. Dla uczestników parady organizator przewiduje poczęstunek.

§ 8
Termin i adres rejestracji udziału w Paradzie

1. Szkoły, placówki, grupy nieformalne, pojazdy, chętne do wzięcia udziału
w imprezie muszą przesłać formularz zgłoszeniowy.

2. Regulamin  parady  wraz  z  Formularzem  zgłoszeniowym  dostępny  jest
na  oficjalnej  stronie  internetowej  organizatora:  www.wicko.pl
oraz stronach internetowych placówek :

• www.ops-wicko.pl  

• www.gokis.wicko.eu  

• www.szkola.wicko.eu  

• www.spmaszewko.wicko.eu  

• www.szkolaszczenurze.wicko.eu  

• www.przedszkole.wicko.eu  

• www.przedszkolecharbrowo.pl  

3. Wypełnione  formularze  będą  przyjmowane  w  formie  elektronicznej
lub papierowej do dnia 15.07.2013r.w GOKiS w Wicku.

4. W dniu konkursu liderzy grup zobowiązani są zgłosić się do organizatora
w  miejscu  zbiórki  przed  budynkiem  GOKiS  W  Wicku  w  godzinach
od 12:30 do 13.30 po odbiór tabliczki i numeru grupy.

5. Od godziny 13.30 nastąpi ustawienie grup i przygotowanie do wymarszu
na stadion w Charbrowie w/g ustalonej kolejności.

http://www.wicko.pl/
http://www.przedszkolecharbrowo.pl/
http://www.przedszkole.wicko.eu/
http://www.szkolaszczenurze.wicko.eu/
http://www.spmaszewko.wicko.eu/
http://www.szkola.wicko.eu/
http://www.gokis.wicko.eu/
http://www.ops-wicko.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu
„Uczestnictwa w paradzie 

w Dniach Gminy Wicko 2013”

ANKIETA REJESTRACYJNA

Nazwa placówki*

Nazwa grupy

Telefon: placówki lub lidera grupy

e-mail: placówki lub lidera grupy

Imię i nazwisko lidera grupy

Liczba uczestników w grupie

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby parady Dni Gminy Wicko.

…......................................... ….........................................
Miejscowość Podpis uczestnika/lidera grupy

* jeśli dotyczy
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