
 
 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZEMARSZU PODCZAS 
ORSZAKU TRZECH KRÓLI 

6 STYCZNIA 2022 ROKU W WOŁOMINIE 

 

 

Poniedziałek, 6 stycznia 2022 roku, godz. 11.30 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w przemarszu, 

którzy są zobowiązani do jego do jego przestrzegania. 

2. Przemarsz w czasie uroczystości religijnej "ORSZAK TRZECH KRÓLI” odbywa się zwartą 

kolumną. 

3. Kolumna zostanie uformowana po zakończeniu uroczystości religijnych na placu 3 Maja w 

Wołominie. 

4. Za uformowanie kolumny odpowiadają wyznaczeni pracownicy MDK. 

5. Kolumna liczyć będzie ok. 100 osób. 

6. W skład kolumny wchodzą: Trzej Królowie konno, poszczególne orszaki królów, uczniowie 

szkół podstawowych, mieszkańcy, szczudlarze. 

7. Kolumnę przemarszu poprowadzi wyznaczony pracownik Straży Miejskiej w Wołominie, 

wyposażony w bezprzewodowy środek łączności. 

8. Podczas przemarszu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego 

określonego w Kodeksie Drogowym. 

9. Uczestnik przemarszu zobowiązuje się stosować do poleceń Policji i Straży Miejskiej. 

10. W przypadku postępowania niezgodnego z poleceniami Organizatora, uczestnik może być 

niedopuszczony do udziału w przemarszu. 

11. Uczestników przemarszu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

12. Uczestników przemarszu obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania niebezpiecznych 

przedmiotów. 

13. Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do zachowania czystości. 

14. Przemarsz kończy się przy kościele na ul. Kurkowej 35. 

15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom przemarszu przed rozpoczęciem trasy 

oraz udostępniony na stronie mdkwolomin.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZEMARSZU PODCZAS 
ORSZAKU TRZECH KRÓLI 

6 STYCZNIA 2022 ROKU W WOŁOMINIE 

Poniższy plan został wykonany na podstawie Ustawy Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 

poz.602) Art 65a. Ust 3. pkt 3) - jest odpowiedzią na poszczególne punkty: 

A) 
• Służby porządkowe obecne podczas wydarzenia składać się będą z funkcjonariuszy Policji, 

Straży Miejskiej oraz pracowników MDK. Wykaz osób będących tego dnia będzie ustalany z 
poszczególnymi jednostkami najpóźniej na tydzień przed wydarzeni 

• Służby porządkowe — funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej będą wyróżniać się 
umundurowaniem 

• Służby porządkowe będą zabezpieczać każde skrzyżowanie ulic będące po trasie przemarszu. 
Będzie to czasowe zamknięcie drogi tylko na moment przemarszu. Po oddaleniu się kolumny 
przemarszu na bezpieczną odległość ruch na danym odcinku drogi zostanie przywrócony. 
 

B) Instrukcja określająca zadania służb porządkowych wynika z ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Art 20 pkt 1. oraz Art. 22 pkt.) 

• Niedopuszczanie do zakłócenia spokoju, ładu i porządku publicznego  
• Usuwanie uczestników przemarszu, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny 

lub zachowują się niezgodnie z regulaminem 
• Ujęcie osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie 
• Ujęcie osób, u których w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono broń lub inne 

niebezpieczne przedmioty, 
• Współpraca i utrzymanie stałej łączności z innymi służbami odpowiedzialnymi za 

zabezpieczenie przemarszu. 
 

C) Podczas przemarszu nie będą użyte żadne środki techniczne takie jak barierki, taśmy ostrzegawcze 
etc. również nie będą wprowadzone znaki zmieniające organizację ruchu. Ruch drogowy zostanie 
wstrzymany przez funkcjonariuszy policji znajdujących się na skrzyżowaniu, kolumnę przemarszu 
prowadzić będzie Strażnik Miejski. Całą kolumnę również zamykać będzie strażnik Miejski. 
 
D) Wszystkie właściwe służby zostaną pisemnie poinformowane o odbywającym się wydarzeniu 
najpóźniej na tydzień przez wydarzeniem oraz poproszone o gotowość w godzinach odbywania się 
uroczystości. 
 
E) W trasie przemarszu nie ma miejsc szczególnie niebezpiecznych dla uczestników. Nad prawidłowym 
przebiegiem przemarszu czuwać będzie Policja oraz Straż Miejska. 
 
F) Pojazdy zabezpieczające bezpieczeństwo uczestników podczas przemarszu — radiowozy Policyjne 
oraz Straży Miejskiej. 
 

G) Brak wydanych zezwoleń. Zamknięcie mchu jest chwilowe i nie ma potrzeby wydawać zezwolenia 

na ruch podczas zamknięcia drogi. 
 
H) Służba porządkowa - Policja, Straż Miejska oraz organizatorzy z ramienia MDK kontaktować się 
będą ze sobą za pomocą radia oraz kontaktu bezpośredniego. Dodatkowym zabezpieczeniem łączności 
są telefony GSM. 
 
I) Mieszkańcy zostaną poinformowani o ograniczeniach w mchu poprzez umieszczenie informacji na 
stronie internetowej organizatora, portalu społecznościowym. W chwili ograniczenia mchu drogowego 
Policjant zabezpieczający dany odcinek drogi będzie informować kierowców o chwilowym utrudnieniu. 
 
Przemarsz trwać będzie maksymalnie 60 minut - trasa przemarszu 1400 metrów, w tym ok. 100 metrów 
drogą powiatową. 

 


