
XLI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

Regulamin Parady 

 

„Zasmakuj w Skierniewicach” 

 
 
Organizatorzy:  

- Miasto Skierniewice 

- Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

 

Termin: 15 września 2018 r. 

Zbiórka: godz. 11.00 

Miejsce: ulica Rybickiego 

Wymarsz: godz.11.30 

Obszar Parady: ulice Skierniewic: Rybickiego, Konstytucji 3 Maja, Senatorska, Rynek. 

Uczestnicy to grupy zorganizowane: przedszkola, szkoły, szkoły średnie, studenci, zespoły   

                            artystyczne, stowarzyszenia, kluby sportowe, władze samorządowe, goście      

                            Święta. 

Wielkość grup - do 70 osób  

                          - do 30 pojazdy (samochody, motocykle, rowery) 

 

 

                                            ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest złożenia lub nadesłanie wypełnionego, 

załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 września 2018 r. na adres: 

                         Centrum Kultury i Sztuki, ul Reymonta 33, 96-100  Skierniewice 

                         tel/fax  046 833 24 12 

      lub e-mail: wanda.lapinska@cekis.pl 

 

2. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przesłania krótkiej informacji o grupie  

 do zaprezentowania przez konferansjera  (do 5 zdań) na adres e-mail:  

wanda.lapinska@cekis.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r. 

3. Każda grupa zobowiązana jest do przygotowania kostiumów lub kolorowych 

elementów związanych ze Świętem tzn. kwiaty, owoce,  warzywa lub inne podobne. 

4. Grupa powinna być nagłośniona: żywa lub mechaniczna muzyka, piosenka lub 

skandowane hasła. 

5. Grupa może używać pojazdów mechanicznych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

Organizatorowi. 

6. Uczestnictwo orkiestry dętej, kapeli, zespołu muzycznego lub inną oprawę muzyczną 

należy zgłosić Organizatorowi. 

7. Każda grupa będzie miała przydzielony swój indywidualny NUMER, 

            który umieszczony będzie również na miejscu zbiorki tzn. ul Rybickiego. 

8. Parada będzie miała przebieg zgodny ze scenariuszem.  

      Będzie on zamieszczony na stronie www.cekis.pl  13 września. 

9. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

http://www.cekis.pl/


                                         ZOBOWIĄZANIA PORZĄDKOWE 

 

o Uczestnicy Parady są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych 

przez służby porządkowe i organizatorów Parady. 
o Zabrania się wnoszenia na teren Parady: alkoholu /bądź pozostawania pod jego 

wpływem/, niebezpiecznych narzędzi itp. 
o Zobowiązuje się uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas 

trwania całej imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich 

obecnych. 
o Uczestnicy Parady są zobowiązani do zachowań zgodnych z zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności do udzielania pomocy osobom  

jej potrzebującym. 
o Ruchem Parady kierują służby porządkowe oraz oznakowani wolontariusze.  
o Opieka medyczna - na końcu Parady. 
o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
o Zgłoszone zespoły zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach.  

 

 
Wzięcie udziału w Paradzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w tym na 
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy, w postaci obrazu i dźwięku, na 
portalu www.cekis.pl, portalach społecznościowych oraz w lokalnej prasie, w celu promocji 
imprezy i działalności organizatora. 
 

  

                                               ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! 
 


