
 

 

Załącznik 1 

do Zarządzenia nr 47/19 

z dnia 15 maja 2019 r. 

 

REGULAMIN KOROWODU PIESZEGO 

inaugurującego święto „3xM: Mistrz, Muzyka, Miasto” 

w Operze Śląskiej w Bytomiu w dniu 14 czerwca 2019 r.  

w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Moniuszkowskiego 

 

 

I. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Korowodzie oraz sposoby zachowania się 

jego uczestników. 

2. Organizatorem Korowodu jest Opera Śląska w Bytomiu. 

3. Korowód jest integralną częścią święta „3xM: Mistrz, Muzyka, Miasto” i odbywa się w dniu 

14 czerwca 2019 r. 

4. Uczestnikami Korowodu będzie zorganizowana grupa pieszych. 

5. Szczegółowy harmonogram i trasa Korowodu: 

a) godz. 9.45-10.15 rejestracja grup uczestników Korowodu w punkcie informacyjnym 

(hall kasowy Opery Śląskiej), 

b) godz. 10.15 – 11.15 uroczyste otwarcie Korowodu na scenie przy Placu Sikorskiego, 

formowanie Korowodu, następnie przemarsz Korowodu zgodnie z wyznaczoną trasą 

w Bytomiu:  

ul. Moniuszki 21-23, pl. Sikorskiego, ul. Piastów Bytomskich, Rynek, ul. Gliwicka, 

pl. Kościuszki, ul. Dworcowa, ul. Moniuszki 21-23 (załącznik nr 1 do Regulaminu Korowodu 

– mapa z wyznaczoną trasą Korowodu), 

c) godz. 11.15 – zakończenie Korowodu. 

6. Osoby biorące udział w Korowodzie poruszać się będą prawą stroną pasa jezdni. 

7. Za formowanie Korowodu i zabezpieczenie jego trasy odpowiada organizator, przy pomocy 

Straży Miejskiej i Policji. 

8. Po zakończeniu Korowodu, trasa przemarszu (pas drogowy) będzie niezwłocznie 

przywrócona do poprzedniego stanu. 

9. Korowód odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 65 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA 

1. Uczestnikami Korowodu mogą być grupy zorganizowane (np.: szkoły, stowarzyszenia, 

instytucje, firmy), po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa organizatorowi. 

Warunkiem uczestniczenia w Korowodzie jest dostarczenie formularza (załącznik nr 2 

do Regulaminu Korowodu) na adres organizatora: Opera Śląska ul. Moniuszki 21-23, 

41-902 Bytom lub mailowo: edukacja@opera-slaska.pl (tytuł maila „Korowód 3xM”) do dnia 

31 maja br. Liczba osób w grupie nie może przekroczyć 50 osób. 



 

 

2. W Korowodzie mogą uczestniczyć także osoby indywidualne pod warunkiem dostosowania 

się  zasad niniejszego regulaminu.  

3. Organizator odpowiada za zabezpieczenie Korowodu.  

4. Za bezpieczeństwo indywidualne uczestnik Korowodu odpowiada osobiście lub odpowiada 

jego opiekun.  

5. Osoby niepełnoletnie i grupy osób niepełnoletnich przybyłe bez opiekunów nie otrzymają 

zezwolenia na udział w Korowodzie. 

6. W Korowodzie nie mogą brać udziału: 

a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

b) osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzający 

zagrożenie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także manifestujące hasła o treściach 

politycznych, religijnych itp.,  

c) osoby posiadające przedmioty, które w ocenie członków służb porządkowych uznane 

zostaną za niebezpieczne. 

7. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych oraz spożywana alkoholu podczas 

Korowodu. 

8. Osoby uczestniczące w Korowodzie powinny stosować się do przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, a zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego, a także podporządkować się 

wszystkim poleceniom i wytycznym funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i służb 

porządkowych organizatora jak i zachowania czystości i porządku na całej długości trasy 

Korowodu. 

9. Organizator ma prawo usunąć każdego uczestnika Korowodu, na podstawie regulaminu 

lub zaistniałej sytuacji pozaregulaminowej, która zagraża uczestnikom Korowodu.  

10. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń (wypadki, szkody, zasłabnięcia, itp.), 

mogących wystąpić w trakcie Korowodu należy niezwłocznie poinformować o tych 

w/wymienionych organizatora. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz za rzeczy zaginione 

w trakcie Korowodu. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami zostanie udostępniony na stronie internetowej 

www.opera-slaska.pl.  

2. Każdy uczestnik Korowodu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i do jego przestrzegania. Przystąpienie do Korowodu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego regulaminu.  

3. Podczas trwania Korowodu będą wykonywane zdjęcia grupowe, a wizerunek na nich 

utrwalony może zostać wykorzystany, a następnie rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, digitalizacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 

organizatora. 

4. Osoba biorąca udział w Korowodzie wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

w ww. celach. 


