
Regulamin Parady 

XLIV Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

„Podróż po ogrodzie rozmaitości” 

Organizatorzy: 
- Miasto Skierniewice
- Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Termin: 18 września 2021 r. 
Zbiórka: godz. 11.00 
Miejsce zbiórki: ulica Rybickiego, ul. Pomologiczna 
Start: 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. 
Liczebność grup - do 30 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 10 września 2021 r. na adres:

Klub Konstancja, 
ul. Kopernika 5,  
96-100  Skierniewice
tel. 570 699 155

      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 10 września 2021 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. Uczestnictwo orkiestry dętej, kapeli, zespołu muzycznego lub inną oprawę muzyczną
należy zgłosić Organizatorowi.

6. Grupa może używać pojazdów mechanicznych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
Organizatorowi.

7. Każda grupa będzie miała przydzielony swój indywidualny numer, który umieszczony
będzie również na miejscu zbiorki tzn. na ulicy Rybickiego.

8. Kolejność ustawienia grup ustala Organizator.



9. Parada będzie miała przebieg zgodny z przygotowanym scenariuszem.  
10. Każda grupa zostanie poinformowania o numerze porządkowym w Paradzie,  

godzinie i miejscu zbiórki. 
11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 
                                         ZOBOWIĄZANIA PORZĄDKOWE 

 
• Uczestnicy Parady są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez 

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

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

przemarszu, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych. 
• Uczestnicy Parady są zobowiązani do zachowań zgodnych z zasadami współżycia 

społecznego, w szczególności do udzielania pomocy osobom  
jej potrzebującym. 

• Ruchem Parady kierują służby porządkowe oraz oznakowani wolontariusze.  

                         ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 

1. Parada zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny, zgodnie z aktualnymi 
zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

2. Wszyscy uczestnicy parady mają obowiązek bezwzględnego stosowania się 
 do zasad profilaktycznych podawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny  
i Ministerstwo Zdrowia. 

3. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Paradzie są zobowiązani do przestrzegania 
wytycznych ustalonych przez Organizatora.  

4. W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby niemające objawów chorobowych,  
w szczególności sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni 
przed Paradą  nie   miały kontaktu z  osobą zakażoną  lub  nie zamieszkiwały  
z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

                                            UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY: 

1. Organizator utrwala przebieg parady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

2. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy. 

3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu 

społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach 

lokalnych.  

4. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych  

i kulturalnych.  

5. Wizerunek uczestników rozpowszechniany na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa 

Autorskiego nie wymaga zgody uczestnika.  

                                               ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! 


