
REGULAMIN IMPREZY RELIGIJNEJ ORSZAK TRZECH KRÓLI: PIASECZNO 2019

“NADZIEJĄ SIĘ CIESZĄ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy plenerowej Orszak Trzech Króli: Piaseczno 2019 “Nadzieją się 

cieszą” (dalej: „Impreza") jest Fundacja Na Swoim Miejscu 

(dalej: „Organizator”) działającym na licencji Fundacji Orszak Trzech Króli.

2.  Impreza odbywa się w dniu 6 stycznia 2019 roku, na terenie ulic Piaseczna (dalej: „Teren 

Imprezy”). Dokładniej przez teren imprezy rozumie się obszar zajmowany w danym czasie 

przez uczestników pochodu oraz wszelkie dekoracje i punkty, w których pochód zgodnie ze 

scenariuszem będzie się zatrzymywał. Dokładny program Imprezy oraz schemat trasy 

przejścia są udostępnione przez Organizatora w niniejszym Regulaminie. 

3. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda 

z osobna „Uczestnikiem”.

4. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określający 

w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku z 

przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem 

w Imprezie.

5. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają 

odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, 

przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, 

przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób 

powołanych przez Organizatora do zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzona jest Impreza

7. Organizator informuje, że Impreza ma charakter religijno-ewangangelizacyjny. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

8. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas 

Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas 

Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub 

odpowiednio usunięcia z Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub 

wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy:



a) przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub

w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie 

Imprezy zgodnie ze scenariuszem;

b) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych 

przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub 

samego Uczestnika wnoszącego, np. butów, plecaków lub odzieży zawierających 

twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu 

się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

c) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej 

z Imprezą lubprzekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2

(jednego metra kwadratowego) lub innychprzedmiotów, które mogą uniemożliwiać 

lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innymUczestnikom lub stanowić dla 

nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że 

wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice 

usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego 

osób;

d) siedziska składanego lub turystycznego;

e) zwierząt.

10. Zabrania się podejmowania na Terenie Imprezy następujących działań:

a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów w szczególności w kierunku innych 

osób;

b) wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla publiczności, wygrodzony płotami 

zaporowymi;

c) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie 

przeznaczone do tego celu;

d) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź 

przytwierdzania do nich czegokolwiek;

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami (Uczestnicy Imprezy 

zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem);

f) zaśmiecania terenu imprezy poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, 

opakowania, puste pojemniki itp.;

g) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.

11. Uczestnikom zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek 

działalności 

handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.



III. BEZPIECZEŃSTWO

12. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu 

 innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w 

szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak 

również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb porządkowych i 

informacyjnych.

13. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w 

Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do 

opuszczenia Terenu Imprezy;

b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, 

że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 lub 9 

Regulaminu;

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 

dopuszczających się czynów zabronionych.

14. Czynności, o których mowa w pkt. 13 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w 

sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, 

w stosunku do której zostały podjęte

15. Służby porządkowe zobowiązane są do:

a) odmówienia wstępu na Imprezę:

i. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13

ppkt a) - c) Regulaminu,

ii. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

iii. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, iv. osobie 

zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

b) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 

publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem 

obiektu – Terenu Imprezy;

c) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt a) lit. i. – iv. powyżej.

16. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, 

których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji 

tożsamości.



17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych 

dla służbratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

18. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i 

mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:

a) natychmiast powiadomić odpowiednio: służby porządkowe lub służby 

Informacyjne;

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a 

powyżej;

c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;

d) unikać wywoływania paniki;

e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

19. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone 

na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnik 

Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i 

odpowiedzialność.

20. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za 

szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

IV. POSTANOWIENIA RÓŻNE

22. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób 

przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony 

dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego 

fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej 

na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty 

wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach 

pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz 

rozpowszechnianie

23. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych

powodów.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia

i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 

występujące okoliczności. 



Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia 

pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne 

lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, 

praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

27. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie 

informacyjnym na Terenie Imprezy.

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego 

zakończenia Imprezy przez Organizatora.

29. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu.

Piaseczno, dnia 4 stycznia 2019 roku



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

SCHEMAT TRASY PRZEJŚCIA ORSZAKU TRZECH KRÓLI – 6 stycznia 2019r. 

 

 

 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PIASECZNIE    

 



 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Plan imprezy ORSZAK TRZECH KRÓLI  
 
Data: 06 stycznia 2019 
 
Godziny imprezy: 12.15- 14.30  (w tym pochód w godzinach 12:30 - 13:15) 
 
Miejsce:  Rynek w Piasecznie, ulice T. Kościuszki, Wschodnia, J. Kilińskiego,  J. Sierakowskiego, 
Puławska (odcinek pomiędzy Rynkiem a ul. Jana Pawła II) oraz Plac Jana Pawła II w Piasecznie 
 
Przebieg imprezy: 
Godz. 12.15 – formowanie się orszaku na Rynku w rejonie kawiarni Fryderyk 
Godz. 12.30 – wyruszenie orszaku z Rynku ulicą Kościuszki w kierunku ul. Wschodniej po czym 
powrót w kierunku Rynku ul. J. Kilińskiego i J. Sierakowskiego, przejście przez Rynek i ul. Puławską do 
Placu Jana Pawła II 

Szczegółowy plan przejścia z podaniem orientacyjnego czasu: 
12:30 – wyruszenie z płyty Rynku na ul. T. Kościuszki 
12:30 – 12:40 – przejście ul. T. Kościuszki od Rynku do skrzyżowania z ul. Nadarzyńską 
12:40 – 12:45 – przejście od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską do skrzyżowania z ul. H. 
Sienkiewicza 
12:45 – 12:50 – przejście od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do ul. Wschodniej 
12:50 – 12:55 – przejście od ul. Wschodniej do skrzyżowania ul. J. Kilińskiego 
z ul. S. Żeromskiego 
12:55 – 13:05 – przejście ulicami J. Kilińskiego i J. Sierakowskiego od skrzyżowania 
z ul. S. Żeromskiego do Rynku 
13:05 – 13:15 – przejście przez płytę Rynku z południowego wschodu w kierunku 
północnego zachodu a potem ul. Puławską do placu Jana Pawła II 

Godz. 13.15 – dojście orszaku do Placu Jana Pawła II i złożenie darów przez Trzech Króli Jezusowi w 
stajence - zakończenie pochodu 
Godz. 13.20 - 14.30 – kolędowanie w Auli Niebieskiej domu parafialnego przy Placu Jana Pawła II 
 
Ilość uczestników:  przewidujemy około 1500 osób podczas imprezy w przestrzeni miasta oraz około 
400 osób podczas kolędowania w domu parafialnym. 
 
 
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
Bartłomiej Gajewski 
tel. 661 366 069 
fundacja@naswoimmiejscu.pl 
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