Rzeszów, 31.03.2017 r.

Regulamin Korowodu
1. Regulamin określa zasady i warunki Korowodu oraz sposoby zachowania się jej
uczestników.
2. Korowód jest integralną częścią 25. Edycji Rzeszowskich Juwenaliów.
3. Uczestnikiem mogą być osoby które nie będą zagrożeniem dla pozostałych osób
biorących udział w korowodzie.
4. W korowodzie biorą udział:
a) Piesi
b) Samochody, pojazdy przystosowane do przewozu osób, motocykle, bryczki
c) Osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem korowodu, wyznaczone
przez organizatorów parady, zwane dalej służbą porządkową.
5. Uczestnicy mają prawo:
a) przemarszu w zwartej grupie trasą zgodną z wyznaczoną w programie imprezy
(zajmowania jednego pasu ruchu),
b) do uczestniczenia w happeningach, przemówieniach i konferencjach
prasowych odbywających się podczas parady,
c) korzystania z pomocy służby porządkowej w razie potrzeby,
d) zgłaszania służbie porządkowej zauważonych nieprawidłowości z prośbą o
interwencję,
e) korzystania z pomocy służby porządkowej i medycznej w sytuacjach
niezbędnych.
6. Uczestnikom nie wolno:
a) przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren
korowodu,
b) podchodzić do pojazdów znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 8
metrów z przodu i 8 metrów z tyłu,
c) przebywać na platformie znajdującej się w ruchu,
d) zachowywać się w sposób naruszający prawo.
7. Każdy uczestnik korowodu jest zobowiązany do bezwzględnego posłuszeństwa wobec
zaleceń służb porządkowych, pracowników ochrony, policji oraz organizatorów, a w
szczególności kulturalnego zachowania podczas przemarszu oraz nie stwarzania
zagrożenia zdrowia oraz życia dla siebie oraz innych uczestników imprezy.
8. Spożywanie alkoholu podczas korowodu jest niedozwolone.

9. W ramach korowodu przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze przebranie.
10. Do służby porządkowej należą osoby wyznaczone przez koordynatora korowodu.
Służba porządkowa posiada odpowiednie identyfikatory oraz kamizelki ostrzegawcze:
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a) służba porządkowa jest odpowiedzialna za przydzielone przez koordynatora
korowodu zadania,
b) decyzje podejmowane przez służbę porządkową w zakresie jej zadań nie
podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez uczestników,
c) każdy członek służby porządkowej posiada komplet informacji na temat
korowodu,
d) służba porządkowa odpowiada za kontakt pomiędzy koordynatorem
korowodu, a uczestnikami,
e) służba porządkowa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez
uczestników korowodu ma prawo:
● nakazać zaprzestania łamania regulaminu,
● nakazać opuszczenia terenu korowodu,
● zwrócenia się o pomoc do służb miejskich.
11. Do obowiązku służby porządkowej należy:
a) poruszanie się wzdłuż korowodu w czasie jego przejścia
b) pilnowanie bezpieczeństwa osób biorących udział w korowodzie
12. Pojazdy biorące udział w paradzie zobowiązane są do umieszczenia czytelnego
oznaczenia przynależności do korowodu wydanego przez koordynatora korowodu.
13. Pojazdy zobowiązują się do dostosowania prędkości do tempa marszu uczestników.
14. Koordynator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren parady oraz
usunięcia z terenu korowodu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że
ich obecność może narazić uczestników korowodu na niebezpieczeństwo.
15. Uczestnik wchodzący na teren korowodu przyjmuje postanowienia niniejszego
regulaminu za obowiązujące się do podporządkowania decyzjom obsługi i
przedstawicieli służb porządkowych.
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