Regulamin „Barwnego Korowodu” Uniwersytetu Rzeszowskiego
2016

1. Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Korowodu (przemarszu) „Barwnego
Korowodu” 2016 oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
2. Organizatorem Korowodu jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Korowód jest integralną częścią KultURaliów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4. W Korowodzie może wziąć udział każdy chętny, zarówno indywidualnie jak
i grupowo.

5. Nie mają prawa uczestnictwa w Korowodzie:
a. Osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
b. Osoby będące pod działaniem alkoholu lub innego podobnie działającego środka;
c. Osoby posiadające alkohol, środki odurzające , substancje psychotropowe, wyroby
pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia;
d. Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że
osoby te posiadają w/w przedmioty;
e. Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem
zaopatrzonym w fotografię i adres;
6. Koordynator Korowodu jest wyznaczony przez Przewodniczącego Samorządu
Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7. Koordynatora reprezentuje kierownik służby porządkowej korowodu.

8. Kierownik służby porządkowej jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek
podczas przemarszu Korowodu oraz postoju do momentu zakończenia Korowodu.
9. Za Uczestnika Korowodu uważa się każdą osobę fizyczną poruszającą się pieszo lub
przy pomocy mechanicznych środków komunikacji w kolumnie Korowodu ustaloną
trasą przemarszu.

10. Uczestnicy Korowodu obowiązani są:
a. Stosować się do poleceń organizatorów, służb porządkowych, policji, straży
miejskiej i wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację przemarszu;
b. Zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
i przestrzegać niniejszy regulamin;
c. Brać udział w Korowodzie na trasie wyznaczonej przez organizatora

11. Uczestnicy mają prawo:
a. Do przebywania na terenie korowodu, obejmującym, wydzieloną częścią pasa
jezdni i chodnika
b. Do przebywania na i w pojazdach w czasie trwania parady
c. Do uczestnictwa w happeningach, przemówieniach i konferencjach prasowych
odbywających się podczas Korowodu
d. Korzystanie z pomocy obsługi Korowodu w razie potrzeby
e. Zgłaszania służby porządkowej zauważonych nieprawidłowości z prośbą
o interwencję
f. Korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczestników.

12. Uczestnikom nie wolno:
a. Przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowej linii ograniczającej teren
korowodu
b. Podchodzić do pojazdów znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 10m
z przodu i 10m z tyłu
c. Przebywać na platformie znajdującej się w ruchu, bez zgody koordynatora
Korowodu.
d. Zaśmiecać trasy przemarszu Korowodu
e. Zachowywać się w sposób naruszającym porządek publiczny, prawo powszechnie
obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także niniejszy regulamin
13. Uczestnicy Korowodu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
14. Za ewentualne zniszczenia mienia podczas przemarszu Korowodu odpowiada
materialnie osoba, która ich dokonała.
15. W korowodzie biorą udział:
a. Piesi
b. Samochody, motocykle, tiry, wóz pancerny – dopuszczone przez Koordynatora
Korowodu
c. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem parady, wyznaczone przez
organizatorów Korowodu, zwane dalej służbą porządkową.
16. Do służby porządkowej należą osoby wyznaczone przez koordynatora Korowodu.
Służba porządkowa posiada odpowiednie identyfikatory oraz kamizelki ostrzegawcze
koloru żółtego.
17. Służba porządkowa jest odpowiedzialna za przydzielone przez koordynatora lub
kierownika Korowodu zadania.

18. Decyzje podejmowane przez służbę porządkową w zakresie jej zadań nie podlegają
dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez uczestników.

19. Każdy członek służby porządkowej posiada komplet informacji na temat „Barwnego
Korowodu”.

20. Służba porządkowa odpowiada za kontakt pomiędzy koordynatorem Korowodu
i kierownikiem Korowodu, uczestnikami Korowodu oraz służbą medyczną, policją,
strażą pożarną i miejską.
21. Służba porządkowa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników
Korowodu ma prawo:
a. Nakazać zaprzestania łamania regulaminu
b. Nakazać opuszczenia terenu korowodu
c. Zwrócić się o pomoc do straży miejskiej lub policji
22. Do obowiązku służby porządkowej należy:
a. Poruszanie się wzdłuż Korowodu w czasie jego przejścia
b. Pilnowanie bezpieczeństwa osób biorących udział w Korowodzie
c. Stanie na straży niniejszego regulaminu
23. Samochody, motocykle, tiry, wóz pancerny jadące w kolumnie obowiązane są do
umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności do Korowodu.
24. Pojazdy zobowiązują się do dostosowania prędkości do tempa marszu uczestników.

25. Koordynator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren przemarszu
oraz usunięcia z terenu Korowodu osób co do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników Korowodu na
niebezpieczeństwo.
26. Każda osoba przystępująca do Korowodu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

27. Wszystkie spory ostatecznie rozstrzyga Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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