REGULAMIN
KOROWODU BAJKOWYCH POSTACI
1. Korowód
postaci
z
książek
to
projekt
realizowany
w
ramach
V Wielkiej Zabawy Rodzinnej, która odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 r.
2. Organizatorzy:
 Stowarzyszenie „Wielka Liga”
 Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach
 Miasto Katowice
 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
 Miastostrada – wydawca i agencja reklamy
 Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach
3. Cele korowodu: upowszechnianie kultury, kształtowanie zachowań kulturalnych, rozbudzanie
zainteresowań literackich, radość dzieci uczestniczących z rodzinami w korowodzie, ukazanie
literatury jako źródła dobrej rozrywki.
4. Harmonogram:
a. Godz. 11.00 – otwarcie punktu rejestracyjno-informacyjnego w Centrum Informacji
Turystycznej (Rynek);
b. Godz. 12.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie korowodu. Przemarsz, kierowany przez
doświadczonego wodzireja Pawła Jagodzińskiego, odbędzie się następującymi ulicami:
Rynek, Pocztowa, Kościuszki, Jordana. Czas trwania przemarszu szacowany jest na 45-60
minut.
c. Ok. godz. 13.00 – zakończenie korowodu – aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego
5. Udział w korowodzie. W korowodzie bajkowych postaci mogą wziąć udział grupy zorganizowane
i osoby indywidualne. Osoby niepełnoletnie biorą udział w korowodzie pod opieką osób
pełnoletnich (np. rodziców, opiekunów, nauczycieli) .
6. Uczestnicy biorą udział w korowodzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy korowodu
zobowiązani są do kulturalnego zachowania i podporządkowania się służbom zabezpieczającym
przemarsz.
7. Przebranie. Zachęcamy, aby osoby biorące udział w korowodzie były przebrane za postacie
z książek lub bajkowych bohaterów. Przebranie nie jest jednak warunkiem koniecznym do udziału
w przemarszu.
8. Rejestracji można dokonać w dniu imprezy w godz. 11.00 – 12.00 w punkcie rejestracyjnoinformacyjnym w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek). Rejestracja nie jest obowiązkowa,
aczkolwiek jest warunkiem otrzymania ewentualnych upominków.
9. Zarejestrowane rodziny biorące udział w korowodzie mogą otrzymać dodatkową „sprawność”
w ramach zabawy „Rodzina na medal”, która odbędzie się w budynku Wydz. Teologicznego
w godz. 13.00 – 16.30. Warunkiem jest rejestracja przed korowodem.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sytuacjach nie objętych niniejszym
regulaminem.
11. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przemarszu ulicami Katowic:
a. Uczestnicy korowodu zobowiązani są do kulturalnego zachowania i podporządkowania się
służbom zabezpieczającym przemarsz
b. Przemarsz dokonuje się w zwartej grupie, którą otwiera i zamyka oznaczona osoba –
przedstawiciel organizatorów
c. Przemarsz ma miejsce całą szerokością ulicy, chyba że służby zabezpieczające postanowią
inaczej

d. Organizator przemarszu dołoży wszelkich starań, aby zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczeństwo osób biorących udział w przejściu, w szczególności utrzymuje stały kontakt
z osobami i służbami policji i straży miejskiej
e. Zabrania się samowolnego oddalania się od kolumny przemarszu i łamania przepisów
dotyczących przejścia grup po drogach publicznych
f. W uzasadnionych okolicznościach organizator przemarszu przyjmuje do wiadomości
decyzję służb o zmianie lub skróceniu trasy przemarszu i podporządkowuje się zaleceniom
policji.
g. Motocykliści biorący udział w korowodzie przemieszczają się za maszerującymi – za
przedstawicielem organizatorów zamykającym pochód. Motocykliści, podobnie jak
pozostali uczestnicy, mają obowiązek stosować się do poleceń porządkowych służb
zabezpieczających korowód.
12. Uczestnictwo w korowodzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach organizacyjnych V Wielkiej Zabawy Rodzinnej, a także do ewentualnego
wykorzystania wizerunku do celów dokumentacyjno-promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem otrzymanych
danych jest Stowarzyszenie Wielka Liga, z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie zaprzestania
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału
w zabawie.

Życzymy Miłej Rodzinnej Zabawy

