Zał. do Zarządzenia Nr 06/05/2018
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REGULAMIN KOROWODU PRZEBIERAŃCÓW ORGANIZOWANY W RAMACH DNIA DZIECKA
STRZYŻÓW 4 CZERWCA 2018 R

I. ORGANIZATOR
Organizatorem:
w Strzyżowie.

KOROWODU Przebierańców

jest

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Współorganizatorzy: DK Sokół Strzyżów, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im Juliana Przybosia
w Strzyżowie.
II. PATRONAT
Korowód Przebierańców organizowany w ramach obchodów Gminnego Dniu Dziecka - odbywa się
pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.
III. CELE
•

propagowanie aktywnego stylu życia,

•

umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych,

•

pokazanie dzieciom i ich opiekunom jak można spędzać wolny czas od zajęć,

•

sympatyczne i poznawcze spędzenie czasu w sposób zorganizowany w formie korowodu
przebierańców,

•

nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

•

uczczenie święta dziecka - integracja grup rówieśniczych

•

współpraca z organizacjami, władzami lokalnymi i zakładami pracy.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Korowód Przebierańców odbędzie się 4 czerwca 2018 roku
2. Zbiórka uczestników korowodu na płycie Rynku o godz.9.45
3. Wymarsz korowodu nastąpi z płyty Rynku w Strzyżowie o godz. 10.00
4. Zakończenie Korowodu w Parku Literackim przy Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów im
Juliana Przybosia o godz. 10.30

V. TRASA korowodu
1. Trasa korowodu liczyć będzie ok 1 km i przebiegać będzie wokół Rynku, następnie ul. Słowackiego,
ul Parkową, ul. Zawale oraz Daszyńskiego do Parku Literackiego przy Bibliotece Publicznej Gminy i
Miasta Strzyżów im. Juliana Przybosia.

VI. KOROWÓD Przebierańców
1 Uczestnikami korowodu mogą być: przedszkolaki, uczniowie Szkół Podstawowych oraz Szkół
Gimnazjalnych.
2. Uczestnicy korowodu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów).
3. Za bezpieczeństwo uczestników korowodu odpowiedzialni są opiekunowie grup zorganizowanych
(Przedszkoli, Szkół). Jeden Opiekun na 10 osobową grupę przedszkolaków i 1 opiekun na 15 osobowa
grupę dzieci szkolnych.
4. Grupy przybyłe bez opiekunów nie otrzymają zezwolenia na udział w korowodzie.
5. Za formowanie korowodu i zabezpieczenie trasy korowodu odpowiada Organizator Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Strzyżów we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie.
6. Korowód prowadzony będzie przez samochód techniczny – Jeep wrangler, na którym umieszczone
będzie nagłośnienie. Nagłośnienie jest niezbędne do prawidłowego przejścia korowodu ulicami
miasta.
7. Całą trasę uczestnicy korowód przebierańców przebywają pieszo.
8. Uczestnicy korowodu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do zaleceń
Organizatora i Służb Porządkowych zabezpieczających trasę korowodu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne.
2. Osoby uczestniczące w korowodzie automatycznie akceptują regulamin.
3. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami
prawa.
4. Regulamin wraz z programem zostanie zamieszczony na stronie Gminy Strzyżów oraz Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

