REGULAMIN
Parady Szkolnych Patronów

1.

Cele Parady
•

Upamiętnienie patronów szkół i placówek oświatowych

•

Zaznajamianie

uczestników

parady

z

ważnymi

postaciami

które

reprezentuje ich szkoła
•

Edukacja poprzez zabawę.

•

Budowanie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych

2. Uczestnicy Parady
Uczestnikami Parady mogą być uczniowie państwowych i prywatnych szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych oraz samorządowych i prywatnych przedszkoli. Każda zgłoszona
grupa musi mieć również przynajmniej 1 opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
swoich uczniów

3. Tematyka Parady
Tegoroczna VIII edycja Parady Szkolnych Patronów nosi hasło: „Z patronem w przyszłość”
i nawiązuje do budowania narodowej dumy i poczucia odpowiedzialności za otrzymaną
niepodległość.

1

4. Warunki uczestnictwa w Paradzie
W Paradzie Szkolnych Patronów mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie państwowych
i

prywatnych placówek oświatowych wraz z opiekunem/mi. Wymagany strój powinien

nawiązywać do patrona reprezentowanej szkoły, liceum czy przedszkola. Warunkiem
uczestnictwa jest wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 4 czerwca
2019 r.

5. Ochrona danych osobowych
Organizator nie gromadzi danych uczestników parady. W zgłoszeniu wymagane jest jedynie
podanie liczby uczestników i podpisanie formularza przez dyrektora szkoły/opiekuna.
6. Zasady bezpieczeństwa przemarszu
Organizator zapewnia bezpieczny przemarsz kolumny parady od miejsca rozpoczęcia do
miejsca zakończenia zgromadzenia. Nad bezpieczeństwem parady będą czuwać porządkowi
wyznaczeni przez organizatora, straż pożarna zabezpieczająca czoło pochodu jak i policja.
Organizator zapewnia również zabezpieczenie medyczne w postaci karetki pogotowia. Nad
bezpieczeństwem poszczególnych uczestników czuwają ich opiekunowie. Zabronione jest
samowolne zmienianie wytyczonej trasy. Zakończenie przemarszu nastąpi po krótkim
pokazie na Rynku Głównym po czym przewodniczący zgromadzenia oficjalnie rozwiąże
zgromadzenie.
7. Odwołanie parady
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przemarszu w przypadku wystąpienia
ekstremalnych warunków pogodowych lub katastrof i nieszczęść naturalnych. W przypadku
odwołania parady organizator powiadamia uczestników drogą telefoniczną/mailową lub
publikując na portalu informacje o odwołaniu parady.
7. Terminarz
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca 2019 r. Wypełnione formularze dostępne na portalu
internetowym

www.patriotycznykrakow.pl

prosimy

wysyłać

na

adres

pocztowy:

patriotycznykrakow@gmail.com
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8. Nagrody
Najlepiej przebrani uczniowie z danego przedszkola/szkoły/liceum zostaną nagrodzeni przez
organizatora specjalną nagrodą dla szkoły którą reprezentują. Przewidujemy nagrodzenie
3 najlepiej przebranych szkół. O wygranej i możliwości jej odbioru poinformujemy daną
placówkę drogą telefoniczną lub mailową a komunikat o nagrodzonej szkole zostanie
opublikowany na naszym portalu internetowym www.patriotycznykrakow.pl i na Facebooku:
Ośrodek Edukacji Obywatelskiej CM.

9. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy Parady:
Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków, tel. 12 259 49 37 lub
kom. 698 935 222
793 216 555
e-mail: patriotycznykrakow@gmail.com
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