
Regulamin Marszu z Flagą 2019 

Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu z flagą, obywającym się 2 maja 2018 r. w Cho-

roszczy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgroma-

dzeniach jak również poniższych postanowień regulaminu. 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Celem Marszu z flagą, odbywającego się w Dniu Flagi, jest manifestacja dumy z 

przynależności do Narodu Polskiego, jak również promocja pozytywnego patriotyzmu. 

2.Organizatorami Marszu z flagą są Burmistrz Choroszczy Miejsko-Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała. 

3. Marsz rozpoczyna się 2 maja 2019 r. o godzinie 17.00 na Placu Brodowicza przed 

gmachem Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, kończy się około 17:30 na Rynku 

11listopada. 

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu z flagą: 

1. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają 

wyłącznie organizatorzy Marszu. 

2. Zabrania się wnoszenia na Marsz transparentów i emblematów partii politycznych i 

organizacji pozarządowych. 

3. Organizatorzy Marszu są uprawnieni do utrwalania przebiegu Marszu, w tym za-

chowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do informowania organizatorów o zauważonym 

pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 

5. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla 

innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy o zgromadzeniach czy też 

niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu. Od zarządzeń 

porządkowych organizatorów odwołanie nie przysługuje. 

6. Organizatorzy Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy pry-

watne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione. 

7. Organizatorzy Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spo-

wodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa powszechnie obo-

wiązującego jak również postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Osoby nie stosujące się do przestrzegania prawa powszechnego jak i niniejszego regu-

laminu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej. 


