Regulamin uczestnictwa w imprezie „Cymper”
11 lutego 2018 roku w Dąbrówce Wielkopolskiej
1. Regulamin dotyczy przejścia chodnikami Dąbrówki Wielkopolskiej, które odbędzie się w ramach imprezy
„Cymper” zwanego dalej pochodem.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w pochodzie, którzy są zobowiązani
do jego przestrzegania.
3. Głównym organizatorem pochodu jest Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska, zwane dalej Organizatorem, które
odpowiada za jego przygotowanie i jego realizację.
4. Organizatorem Pomocniczym jest grupa nieformalna „Wiesioło” z Dąbrówki Wielkopolskiej.
5. Organizator ustala scenariusz i przebieg pochodu.
6. W pochodzie mogą brać udział uczestnicy wchodzący w skład grup wymienionych w scenariuszu pochodu,
lub inne osoby i podmioty, jednak tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
7. W pochodzie przewidywany jest udział około 50 uczestników.
8. Dzieci do lat trzynastu mogą brać udział w pochodzie jedynie pod opieką opiekuna.
9. Każdy uczestnik pochodu bierze w nim udział w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i zgodnie ze
scenariuszem.
10. Uczestnik pochodu zobowiązuje się stosować do poleceń Organizatora, Organizatora Pomocniczego oraz
osób przez nich wyznaczonych i służb porządkowych.
11. W przypadku postępowania niezgodnego z poleceniami Organizatora, uczestnik może być niedopuszczony
do udziału w pochodzie lub z niego wykluczony.
12. Bezpieczeństwo na trasie przemarszu pochodu zapewnią porządkowi wpisani we wniosku (formularzu
gminnym) oraz OSP Dąbrówka Wielkopolska.
13. Początek i koniec pochodu wyznaczają porządkowi lub strażacy (jeden znajduje się na przodzie pochodu, a
drugi go zamyka).
14. Pochód formuje się od godziny 12:15 na placu przed Pałacem w Dąbrówce Wielkopolskiej (ul. Mała).
15. Uformowany zgodnie ze scenariuszem pochód wyrusza o godzinie 12:30 i przemieszcza się zgodnie z
zaplanowaną trasą przemarszu.
16. Trasa przemarszu, miejsce jego rozwiązania, czas trwania określa Organizator i podaje są do publicznej
wiadomości za pomocą plakatów, wiadomości na stronach internetowych.
17. Pochód kończy się ok. godziny 18:00 w miejscu wyznaczonym przez Organizatora – miejsce finału pochodu.
18. Pochód rozchodzi się zgodnie ze wskazówkami służb porządkowych.
19. Podczas przemarszu pochodu zabrania się jego uczestnikom samowolnego podejmowania działań i
zachowań mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.
Prawo o zgromadzeniach Dz. U.2013.297 z poźn. zm.
21. Regulamin dostępny jest u Sołtysa Dąbrówki Wielkopolskiej oraz na stronie internetowej
www.dabrowkawielkopolska.pl.

Program Cympra 2018:
12:15 Zbiórka pod Pałacem
12:30 Start Cympra
Trasa: Mała, Główna, Dworcowa, Piastowska, Poznańska, Główna
18:30 Koniec Cympra pod Remizą

Trasa Cympra 2018:

