
Regulamin przemarszu ulicami Kobierzyc w dniu 11.11.2022 r. – Święto Niepodległości 

1. Organizatorem przemarszu jest Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce. 

2. Przemarsz zorganizowany dla mieszkańców Gminy i zaproszonych gości. 

3. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godziny ok. 12.30 na ul. Kwiatowej (koło Kościoła) 

4. Przemarsz ulicami Kobierzyc rozpocznie się o godzinie 12.40 i zakończy się około godziny 13.00. 

5. Trasa przemarszu będzie przebiegała od ul. Kwiatowej (kościół parafialny) do hali sportowo-

widowiskowej ul. Dębowa 20. 

6. Planowana trasa:  

a) Start – ul. Kwiatowa (koło Kościoła); 

b) Punkt 1 – przejście skrzyżowania ulic: Kwiatowej ze Sportową, ul. Spółdzielczą (wejście w ulicę 

Spółdzielczą - zabezpieczenie (Policja i OSP); 

c) Punkt 2 – prosto ul. Spółdzielczą (do RONDA: ul. Spółdzielcza/ul. Robotnicza/ul. Witosa/ul. 

Ludowa)-zabezpieczenie (Policja i OSP); 

d) Punkt 3 – prosto ul. Ludowa (mijamy skrzyżowanie z ul. Krótką)- zabezpieczenie OSP; 

e) Punkt 4- prosto ul. Ludową  (w kierunku ul. Parkowej/ul. Dębowej)- zabezpieczenie Policja i OSP; 

f) Punkt 5- prosto ul. Dębową (parking kierunek hala sportowo-widowiskowa)- zabezpieczenie OSP; 

7. Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą 

być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzane przez funkcjonariuszy Policji. 

8. Zwarta kolumna liczyć będzie około 100-150 os. 

9. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawą stroną pasa jezdni. 

10. Przemarsz jest otwarty. 

11. Całość przemarszu zabezpieczy i koordynuje Policja, oraz  Ochotnicza Straż Pożarna. 

12. Ze strony Organizatora nad zabezpieczeniem czuwa: Ewelina Grabowska, tel. 665-195-334. 

13. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych. 

14. Na przemarsz nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a 

także osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia; 

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

drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 

16. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu należy natychmiast 

informować stosowne służby – Policję. 

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

18. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego 

stanu i udostępniona do ruchu drogowego. 

19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje 

podejmuje przedstawiciel organizatora. 

20. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Kobierzyce 

(www.ugk.pl) i Kobierzyckiego Ośrodka Kultury (www.kultura-kobierzyce.pl) 


