
REGULAMIN 

zgromadzenia publicznego na Paradzie Historycznej podczas imprezy pod nazwą  

„Stare – Juchy przez wieki - 555 lecie wsi Stare Juchy”.  

w Starych Juchach w dniu 05 sierpnia 2017 r. 

§ 1 

Regulamin określa zasady i warunki zgromadzenia publicznego  podczas Parady Historycznej 

oraz sposoby zachowania jej uczestników. 

§ 2 

Organizator zgromadzenia publicznego zapewnia służbę porządkową 

wyróżniającą się elementami ubioru (mundur strażacki z napisem STRAŻ oraz etykietki 

ORGANIZATOR )  

§ 3 

Organizator zapewnia pomoc medyczną oraz ratowniczą. 

§ 4 

Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia zgromadzenia 

publicznego. 

§ 5 

Osoby biorące udział w zgromadzeniu publicznym w obowiązane są do zachowania  

w sposób niezagrażający innym uczestnikom obecnym na zgromadzeniu publicznym. 

§ 6 

1. Zabrania się posiadania i spożywania podczas zgromadzenia publicznego 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

2.Karekta i policja będzie miała oznakowania zgodne z przeznaczeniem wozów  

służb policyjnych i medycznych. 

 

§ 7 

Uczestnicy zgromadzenia publicznego zobowiązani są do ścisłego wykonywania 

poleceń wszystkich służb porządkowych i ratowniczych. 

 

 



 

 

§ 8 

Dyrektor Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz jego zastępca  

odpowiadają osobiście za ład i porządek w czasie zgromadzenia 

publicznego. 

§ 9 

Przebieg zgromadzenia publicznego będzie utrwalany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Dyrektor  

Biblioteki – Centrum Informacji  

i Kultury Gminy Stare Juchy  

KOMUNIKAT 

Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy informuje,  

że w dniu 05 sierpnia 2017 roku w Starych Juchach w godz. , odbędzie się  parada 

Historyczna  podczas imprezy pod nazwą „Stare – Juchy przez wieki - 555 lecie wsi Stare 

Juchy”. Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przemarsz rozpoczyna się z 

pod Urzędu Gminy Stare Juchy trasą: ulica Plac 500 –lecia, następnie ulicą Jeziorna do 

Ulicy Sportowej kończąc na plaży wiejskiej w Starych Juchach.  ul. Plac 500- lecia 

przemarsz ulicą działka nr 406/1, droga powiatowa 1942N. ul. Jeziorna przemarsz ulicą 

działka nr 405, droga powiatowa 1714N. ul. Sportowa przemarsz ulicą gminną działka nr 

20-329.  Cały przemarsz 600 m ok. 40 min.  


