REGULAMIN
ORSZAKU TRZECH KRÓLI.
PELPLIN, 6 STYCZNIA 2019 R.

1. Regulamin określa zasady, warunki i sposób zachowywania się podczas organizacji Orszaku
Trzech Króli (dalej – Orszak) ulicami miasta Pelplina zorganizowanego w dn. 06.01.2019 r.
2. Organizatorami Orszaku są: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Parafia Katedralna pw.
Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie.
3. Orszak ma charakter religijny. Organizowany jest w związku z obchodzoną w kościele katolickim
uroczystością Objawienia Pańskiego. Symbolem święta jest opisana w Ewangelii historia
Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli do Betlejem. Orszak Trzech Króli w Pelplinie nawiązuje
do tamtych wydarzeń i jest jednym z wielu Orszaków organizowanych tego dnia w całej Polsce
pod patronatem Fundacji Orszak Trzech Króli z siedzibą w Warszawie, ul. Poezji 19, KRS:
0000367605.
4. Uczestnikiem Orszaku może być każda osoba, które wyrazi chęć uczestniczenia i będzie
przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu i polecenia organizatorów Orszaku.
5. Uczestnicy Orszaku mają prawo:
-

do udziału w przemarszu obejmującym wydzieloną cześć pasa jezdni;
niesienia banerów, flag i innych przedmiotów nawiązujących w treści do święta Trzech Króli,
w tym zawierających nazwy własne placówek oświatowych, organizacji społecznych;

-

korzystania w razie potrzeby z pomocy obsługi organizacyjnej, medycznej;

-

zgłaszania obsłudze Orszaku zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję.

6. Uczestnicy Orszaku są zobowiązani do:
-

zachowań zgodnych z zasadami uczestnictwa w wydarzeniu religijnym, współżycia
społecznego, w szczególności do wzajemnego udzielania sobie pomocy;

-

przestrzegania poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe (Policję, Straż Miejską,
koordynatora Orszaku);

-

zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania całej uroczystości, w celu zachowania
bezpieczeństwa wszystkich obecnych.

7. Uczestnikom Orszaku nie wolno:
-

przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren przemarszu;

-

wykrzykiwać podczas przemarszu słów niecenzuralnych;

-

zachowywać się w sposób naruszający prawo;

-

wnosić na teren przemarszu alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących
lub mogących narazić innych uczestników na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,
oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne;

-

spożywać alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

8. Ruchem Orszaku kierują służby porządkowe oraz osoby posiadające identyfikatory wydane przez
Organizatora.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

10. Uczestnik wchodząc na teren organizacji Orszaku przyjmuje postanowienia niniejszego
regulaminu

za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania decyzjom Służb

Porządkowych i Organizatorów.

11. Niniejszy regulamin będzie wywieszony przy Urzędzie Gminy w dniu 6.01.2019, opublikowany
na stronie Organizatora www.mok.pelplin.pl razem z informacją o Orszaku Trzech Króli w
Pelplinie, min. na tydzień przed organizacją Orszaku.

