
Załącznik do Zarządzenia nr 23/2019  
Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury  

z dn. 1.8.2019 

 

 

Regulamin Uczestnictwa w Pochodzie Gwarkowskim podczas imprezy  

Gwarki Tarnogórskie 

I. Wstęp 

1. Regulamin obowiązuje i dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w 

Pochodzie Gwarkowskim, który odbywa się w ramach imprezy Gwarki w 

Tarnowskich Górach, zwanym dalej Pochodem. 

2. Organizatorem Pochodu jest Tarnogórskie Centrum Kultury, zwane dalej 

Organizatorem, który odpowiada za jego przygotowanie i realizację. 

3. Organizator ustala scenariusz i przebieg Pochodu. 

4. Bezpieczeństwo na trasie Pochodu zapewniają służby porządkowe i medyczne 

 

II. Organizacja Pochodu 

1. W Pochodzie mogą brać udział uczestnicy oraz grupy zgodnie ze scenariuszem. 

2. Pochódjest formowany zgodnie ze scenariuszem, a jego przebieg jest zgodny z trasą 

zaplanowaną przez Organizatora. 

3. Uczestnicy Pochodu mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez 

Organizatora, służby porządkowe oraz, na terenie jednostki wojskowej, żołnierzy. 

4. Organizator wyznacza miejsce oraz czas zbiórki dla poszczególnych grup i 

uczestników biorących udział w Pochodzie. 

5. Uczestnicy Pochodu – zarówno indywidualni, jak i członkowie grup – są zobowiązani 

do punktualnego stawienia się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

6. Pochód rozchodzi się zgodnie ze wskazówkami służb porządkowych. 

 

III. Sprawy dyscyplinarne 

1. W przypadku postępowania niezgodnego z poleceniami Organizatora uczestnik nie 

zostanie dopuszczony do udziału w Pochodzie lub zostanie usunięty z Pochodu. 

2. W trakcie Pochodu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) udziału osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających; 

b) agitacji politycznej, w tym m.in. używania transparentów politycznych, 

rozdawanie ulotek; 

c) podejmowania działań i zachowań mogących mieć negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo Pochodu. 

3. Złamanie któregokolwiek z powyższych zakazów będzie stanowiło podstawę do 

usunięcia uczestnika z Pochodu. 

4. W trakcie trwania Pochodu tylko za pisemną zgodą Organizatora możliwe jest: 

a) spowalnianie i zatrzymywanie pochodu; 

b) używanie materiałów pirotechnicznych; 

c) reklamowanie firm, towarów, produktów i usług. 

 

IV. Postanowienia Końcowe 

1. Każdy uczestnik Pochodu zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji 

bezpieczeństwa podczas realizacji widowisk w TCK. Instrukcja dostępna na stronie 

www.tck.net.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz.U. 2019 poz. 631). 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tck.net.pl. 


