
§1 Zasady ogólne 
Termin i miejsce:  19 stycznia 2019 r. w godz. 12.00-14.00

w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Martyrologii Radogoszcz, 

przy ul. Zgierskiej 147 w Łodzi.  
Organizator: Miasto Łódź, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 , 90-926 Łódź

Program Uroczystości: 

godz. 12.00
Rozpoczęcie Uroczystości - odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej podczas podniesienia flagi państwowej.

Przemówienia okolicznościowe.

Modlitwa międzywyznaniowa przedstawicieli wspólnot wyznaniowych.

Apel Pamięci i Salwa Honorowa.

Złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku Martyrologii.

Złożenie kwiatów na cmentarzu na kwaterach spalonych w więzieniu na Radogoszczu na cmentarzu św. Rocha.

Zakończenie Uroczystości.

§2 Regulamin Uroczystości

1.    Warunkiem udziału w Uroczystości jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu parady, który jest 
dostępny na stronie internetowej: https://uml.lodz.pl oraz w formie ogłoszeń graficznych na terenie uroczystości, 
czyli Oddziału Martyrologii Radogoszcz w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. 

2.  Poprzez fakt uczestnictwa w uroczystości widzowie i goście uroczystości, zwane dalej Uczestnikami przyjmują 
warunki Regulaminu Uroczystości. 

3.   Uroczystość ma charakter zgromadzenia. 

4.  Uroczystość prowadzą osoby wyznaczone przez Organizatora (służba porządkowa oraz  przewodniczący 
zgromadzenia). 

4.1.  Przewodniczący zgromadzenia realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo 
o zgromadzeniach” (Dz.U. z 2018 poz. 408 ze zm.) oraz dysponuje uprawnieniami, wynikającymi z w/wym 
Ustawy. Przewodniczącym jest osoba posiadająca w widocznym miejscu identyfikator imienny 
„Przewodnicząca zgromadzenia”, nr 62, DPr-ZK-V.5310.2.545. 2018.     

4.2.  Służbę porządkową  stanowią osoby wyznaczone przez Organizatora, wyróżniające się  identyfikatorem 
z napisem ORGANIZATOR. 

5.   Uczestnicy  mają obowiązek bezwzględnego zastosowania się do zasad Organizatora oraz osób  prowadzących 
Uroczystość, a także służb porządkowych i służb miejskich (Policja, Straż Miejska). 

6.  Uczestnicy  parady ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikające z niezastosowania się 
do zasad Organizatora oraz osób prowadzących Uroczystość, a także służb porządkowych i służb miejskich 
(Policja, Straż Miejska). 

7.  Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe 
z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 
Uczestnicy do 18 roku życia na udział w Uroczystości muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów lub być pod 
ich opieką.  

8.  Uczestnicy mają bezwzględny zakaz podejmowania zachowań agresywnych, sprzecznych z prawem, 
prowokujących panikę lub zakłócać w jakikolwiek inny sposób (np. głośnym lub nietypowym zachowaniem) 
przebieg Uroczystości. Uczestnicy mają zakaz noszenia prowokujących strojów, upowszechniania, 
eksponowania lub wykrzykiwania haseł nawołujących do zachowań gwałtownych, agresywnych, budzących 
niepokój czy zakłócających przebieg Uroczystości. 

 Uczestnicy podejmujący działania określone w p. 8. będą bezwzględnie usuwani z udziału w Uroczystości.   

9.  Uczestnicy mają zakaz używania przyborów, materiałów lub jakichkolwiek elementów wywołujących hałas, huk, 
wrażenie oślepienia, efekty dymne, świetlne i pirotechniczne, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia, 
w tym broni wszelkiego rodzaju. 

 Uczestnicy w stanie nietrzeźwym, zachowujący się agresywnie lub używający niedozwolonych materiałów, 
określonych w punkcie 9. będą bezwzględnie wykluczani z udziału w Uroczystości. 

10.  W uroczystości bierze udział Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Uroczystość przewiduje Salwę Honorową. 
Uczestnicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od kompanii honorowej i unikać zachować, które 
mogą zagrozić bezpiecznemu przebiegowi salwy. 

11.  Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z regulaminem Uroczystości i przestrzegać jego zapisów. 

12.  Ewentualne pytania związane z udziałem w Uroczystości prosimy kierować drogą elektroniczną na adres 
e-mail:promocja@uml.lodz.pl  lub pod nr tel. 638-58-80 oraz 608-861-228.  
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