REGULAMIN
wydarzenia o charakterze przejścia kolumny pieszej o nazwie: „Orszak św. Marcina – Patrona Winiarzy”
w dniu 13 listopada 2022 r. w godz. 13.00 – 13.30
Celem przejścia kolumny pieszej jest promocja turystyczna Tarnowa i okolic jako regionu winiarskiego,
atrakcyjnego enoturystycznie oraz integracja środowiska lokalnego.
1. Organizatorem przejścia kolumny pieszej (zwanej dalej orszakiem) pn. „Orszak św. Marcina –
Patrona Winiarzy” uliczkami Starego Miasta w Tarnowie jest Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy
z siedzibą w Gromniku reprezentowane przez Zarząd, dalej zwanego „organizatorem”.
2. Zbiórka uczestników odbędzie się w dniu 13 listopada 2022r. (niedziela) o godzinie 12.45 na płycie
rynku w Tarnowie.
3. Osoby biorące udział w orszaku obowiązuje aktualny dla danego okresu, w którym odbywa się
wydarzenie reżim sanitarny i obowiązkiem każdego z uczestników jest stosowanie się do
obowiązujących przepisów prawa.
4. Orszak ma charakter otwarty, a wstęp na niego jest wolny.
5. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi pieczę.
6. Do udziału w orszaku nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
7. Uczestnicy orszaku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym wydarzeniu,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb
porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
8. Uczestnicy orszaku zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz zachowania
bezpiecznej odległości wobec jeźdźca na koniu, prowadzącego orszak.
9. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu każdej osoby w związku z jej udziałem w orszaku
oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie głosu i wizerunku w różnego typu
programach, stronach internetowych i mediach społecznościowych przedstawiających wydarzenie.
10. Trasę orszaku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Każdy uczestnik orszaku ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
12. Każdy uczestnik orszaku ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję i Straż Miejską.
13. W trakcie przejścia orszaku jego uczestnicy korzystają z połowy szerokości pasa jezdni, po jej prawej
stronie, maksymalnie w liczbie 4 osób obok siebie.
14. Kolumnę przejścia pieszych prowadzi jeździec na koniu oraz wyznaczona z ramienia organizatora
osoba prowadząca, których nie wolno wyprzedzać.
15. Organizator wyznaczy osoby odpowiedzialne za porządek orszaku, które będą otwierać i również
zamykać kolumnę.
16. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w orszaku każdemu, kogo zachowanie mogłoby
wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
17. Uczestnicy orszaku będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom
Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze, przed jego rozpoczęciem na
płycie Rynku w Tarnowie.
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18. Wszelkie występki uczestników orszaku i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują ich
wykluczenie z udziału w wydarzeniu.
19. Za zachowanie uczestników na i poza terenem orszaku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Oznacza to, że każdy uczestnik orszaku ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne
zachowanie.
20. Organizatorzy orszaku nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do
uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio
w stosunku do osób trzecich. Do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby
pozostające pod jego opieką w czasie wydarzenia zobowiązany jest uczestnik wydarzenia.
21. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy orszaku byli zadowoleni, jednakże
każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu orszaku pod groźbą usunięcia z jej
terenu. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
22. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniony zostanie wolontariusz.
23. Uczestnictwo w orszaku jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami niniejszego regulaminu
i przyjęciem ich do stosowania.
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Załącznik nr 1.
Trasa przejścia kolumny pieszej pn. Orszak Św. Marcina – Patrona Winiarzy w dniu 13.11.2022r.

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
Tel. +48 790 231 500, msw@malopolskiewiniarstwo.pl
NIP 8733224194, KRS 0000358968

