
Załącznik  

Regulamin uroczystości z okazji 99. rocznicy Bitwy Polsko-Bolszewickiej pod Brodnicą   

w dniu 18 sierpnia 2019r. w Brodnicy. 

 

1.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania uroczystości będą 

przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest uroczystość. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania uroczystości obowiązana jest stosować się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na uroczystości i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest uroczystość, a także urządzeń znajdujących się na nim.  

3. Wstęp na teren uroczystości jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym 

wydarzeniem. 

4.Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie uroczystości : 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 

 wyrobów pirotechnicznych 

 materiałów pożarowo- niebezpiecznych 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 

5. Organizator uroczystości może odmówić wstępu na uroczystość oraz przebywania na niej 

osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków. 

b) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i 

substancje. 

c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy. 

 

6.Uczestnicy uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie  

uroczystości zobowiązane są stosować się do poleceń organizatorów uroczystości i służb 

porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi 

na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Osoby małoletnie uczestniczą w uroczystości na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę.  

 

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom na uroczystości oraz porządek podczas 

trwania uroczystości, poprzez m.in. 

a)  służby porządkowe  



b) udostepnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego- samochód 

medyczny wojska. 

 

10.1. W trakcie uroczystości  organizowany jest przemarsz uczestników uroczystości, 

odbywający się w następujących etapach:   

1. Godz. 11.30  

Przemarsz żołnierzy z IV Brodnickiego Pułku Chemicznego oraz  orkiestry wojskowej  

ulicami: Czwartaków, 3 Maja, Mazurska, Mostowa, Kościuszki, Duży Rynek. 

2. Godz. 12.00 

Zbiórka uczestników uroczystości na Dużym Rynku i przemarsz do kościoła pw. św. 

Katarzyny (Fara) na ul. Farnej. 

3. Godz.13.15 

Po mszy św. przemarsz uczestników uroczystości  na  miejsce uroczystości tj. Cmentarz 

Wojskowy przy ul. Świerkowej w Brodnicy - ulicami: Farna, Kopernika, Jatki, Hallera, 

Mały Rynek, Kamionka, Kolejowa, Dworcowa, Gajdy, Świerkowa (zakończenie 

przemarszu). 

 

10.2. Kolumna pochodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji 

ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez pracowników 

Policji i służby porządkowe  

10.3. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawą stroną pasa jezdni (w 

szyku 1 rząd, około 6-8 osób). W przemarszu biorą udział poczty sztandarowe.  

10.4.  Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje organizator – ochrona początku, środka i 

końca kolumny oraz organy porządkowe - Policja i  służby porządkowe.  

10.5.  Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.  

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

drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji, służby porządkowe. 

10.7. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu – należy 

bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Policję, służby porządkowe.  

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

10.9. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do 

właściwego stanu ruchu drogowego.  

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

12.Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.brodnica.com.pl 

 

 

 

 

http://www.brodnica.com.pl/

