
Regulamin przemarszu ulicami miasta w dniu 12 kwietnia 2014 r. w ramach obchodów 110 

rocznicy powstania szkoły, 30 rocznicy nadania szkole imienia i II Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół 

i Drużyn Harcerskich im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" 

 

1. Organizatorem przemarszu jest ZSZ im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala",  

Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom. 

2. Zbiórka Uczestników przemarszu nastąpi o godz.11.50 przy Kościele Garnizonowym 

św. Stanisława, Plac Konstytucji 3 Maja 1. 

Formowanie przemarszu: godz. 11.50-12.00. 

3. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz. 12.00 i zakończy się ok godz. 12.30 przy Ośrodku 

Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska", ul. Jacka Malczewskiego 16. 

4. Planowana trasa: 

 Kościół Garnizonowy św. Stanisława, Plac Konstytucji 3 Maja 1- ok. 12.00 

 ul. Stefana Żeromskiego – ok. 12.05 

 Plac Kazimierza Wielkiego – ok. 12.15 

 ul. Jacka Malczewskiego – ok. 12.20 

 Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, ul. Jacka Malczewskiego 16 – ok.12.30 

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

być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy Policji lub Straży 

Miejskiej. 

6. Zwarta kolumna liczyć będzie około 300 osób, 6 koni, za które odpowiadają ułani 

OWWP im. mjr. „Hubala". 

7. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą cała szerokością pasa jezdni. 

8. Całość przemarszu zabezpieczą i koordynują nauczyciele w porozumieniu z funkcjonariuszami Policji 

oraz Straży Miejskiej w Radomiu. 

9. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych. 

10. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

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

i reagować na wszystkie wskazówki koordynatorów, Policji, Straży Miejskiej. 

12. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu - należy bezwzględnie 

natychmiast informować stosowne służby - Policję lub Straż Miejską. 

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

14. Po przemarszu kolumny "trasa" przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu 

i udostępniona dla ruchu drogowego. 

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

podejmuje przedstawiciel organizatora - p. Sławomir Baćmaga. 

16. Za ewentualne szkody odpowiada organizator przemarszu. 

17. Zobowiązujemy się również do przywrócenia stanu pierwotnego trasy po zakończeniu przemarszu. 

18. Niniejszym regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.hubal.radom.pl 

http://www.hubal.radom.pl/

