REGULAMIN IMPREZY
„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I X BIEG GĘSI”

1. Organizator imprezy:
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą w Jerzmanowej
ul. Głogowskiej 8

przy

2. Partnerzy organizacyjni:
1) Gmina Jerzmanowa
2) Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie,
3) SPORT – GÓRSKI Jerzy Górski
3. Rodzaj imprezy: impreza ma charakter festynu połączonego z imprezą sportową (biegi
uliczne) na terenie otwartym ogólnodostępnym.
4. Miejsce imprezy:
1) festyn odbywać się będzie w Zespole Pałacowo – Parkowym w Jerzmanowej
(ul. Obiszowska 4),
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2) X Bieg Gęsi zorganizowany zostanie na ulicach Jerzmanowej: Głogowskiej
(częściowo), Topolowej, Porzeczkowej, Akacjowej i Klonowej. Miasteczko zawodów
(biuro zawodów, szatnie, depozyty, poczęstunek dla zawodników) umiejscowione
zostaną w Stodole Kultury (ul. Obiszowska 4A).
5. Program imprezy
ramowy program imprezy:
1. Część sportowa – start i meta przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej
(ul. Głogowska 19a); trasa biegów wyznaczona po ulicach Jerzmanowej. Do części
sportowej obowiązuje REGULAMIN X BIEGU GĘSI, stanowiący
załącznik
do niniejszego regulaminu.

godz. 12:00 – oficjalne otwarcie X Biegu Gęsi
godz. 12:10 – bieg przedszkolaków
godz. 12:25 - bieg rocznik 2014-2013 (start wspólny – chłopcy i dziewczęta) na dystansie 500 m
godz. 12:40 - bieg rocznik 2012-2011 oraz 2010 – 2009 (start wspólny – chłopcy i dziewczęta) na
dystansie 1000m
godz. 13:00 – bieg rocznik 2008 – 2006 (start wspólny – chłopcy i dziewczęta) na dystansie
1500 m
godz. 13:20 – Sztafetowe Mistrzostwa Rodzin (drużyny 3 – osobowe)
godz. 16:20 – Wieczorny X Bieg Gęsi na dystansie 8.000 m zawodnicy w wieku 16 lat i starsi (
dwa okrążenia 4.250 m),
godz. 18:30 – Ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród w Stodole Kultury

2. godz. 14:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny
3. Część artystyczna
godz. 15:00 otwarcie obchodów Święta Niepodległości
godz. 15:05 sołeckie prezentacje kulinarne
godz. 15:10 rozdanie nagród (Konkurs fotograficzny, Dyktando gminne)
godz. 15:30 występy laureatów piosenki patriotycznej, żołnierskiej i legionowej
„Patriotyczna nutka”
godz. 17:00 koncerty
godz. 19:00 zakończenie imprezy
6.
7.
8.
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Rozpoczęcie imprezy – 11 listopada 2021r. - godz. 1200
Zakończenie imprezy – 11 listopada 2021r. – godz. 1900
Szacunkowa liczba osób uczestniczących w imprezie :
- zawodnicy – 500 osób
- pozostali uczestnicy rotacyjnie - 300 osób

9.

Postanowienia ogólne:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Gminy
Jerzmanowa i okolic.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę.
3. Uczestnicy imprezy mają prawo wstępu na teren imprezy w godz. 1130 – 1900; zawodnicy
mają prawo wstępu na teren imprezy (biuro zawodów) od godz. 9:00.
4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy,
a następnie bez zbędnej zwłoki zobowiązani są opuścić miejsce imprezy.
5. Wstęp na imprezę jest wolny.
6. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny, rozrywkowy, sportowy
edukacyjny, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei
politycznych, społecznych i religijnych. Tym samym uczestnikom imprezy zabrania się:
1) propagowania treści politycznych oraz promowania instytucji czy stowarzyszeń
działających na ich rzecz,
2) wywieszania logotypów partii lub ugrupowań politycznych,
3) kolportowania ulotek i wszelkich materiałów poligraficznych i reklamowych
promujących lub szykanujących partie i ugrupowania polityczne,
4) nawoływania do poparcia lub sprzeciwu wobec ugrupowań politycznych czy
społecznych lub polityków czy osób działających na rzecz konkretnych ugrupowań
politycznych,
5) szerzenia mowy nienawiści oraz propagowania treści i wartości zakazanych prawem.
7. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu,
środków odurzających albo substancji psychotropowych.
8. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
9. Zabrania się niszczenia wszelkich urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie
imprezy oraz ich przemieszczania bez zgody organizatora.
10. Zabrania się tarasowania i zastawiania
w jakikolwiek
sposób wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej i gaśniczej.
11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów mechanicznych z wyjątkiem
pojazdów organizatora, służb organizatora, służb ratowniczych, pojazdów
dostarczających
urządzenia, sprzęty na potrzeby organizacji imprezy, pojazdów
dostarczających posiłki – w określonych przez Organizatora godzinach trwania imprezy.
12. Miejsca parkingowe dla pojazdów mechanicznych znajdują się w miejscach
wyznaczonych przez organizatora.
13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej
oraz zaleceń organizatora.
14. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu (dotyczy w szczególności dzieci). Uczestnicy
imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
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15. Organizator zastrzega sobie, że pochodnie rozdysponowuje się tylko osobom dorosłym;
odpowiedzialność za negatywne skutki posiadania pochodni przez dzieci spoczywa na
rodzicach lub opiekunach dzieci.
10. Bezpieczeństwo imprezy:
1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator.
Zapewnia on w trakcie trwania imprezy udział służb organizatora, których zadaniem w
szczególności jest:
1) Informowanie uczestników ruchu o objazdach, dojazdach do miasteczka zawodów i
parkingów, tymczasowych przystankach autobusowych,
2) zabezpieczenie trasy biegów przed wtargnięciem osób niepowołanych,
3) zabezpieczenie dróg wyłączonych z ruchu przed wjazdem na nie pojazdów
mechanicznych innych niż pojazdów służb ratowniczych,
4) Informowanie o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub
służby ratownicze,
5) Informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,
6) ochrona scenotechniki, osób występujących na scenie, artystów (ochrona podczas
występów, podczas wejścia na scenę i zejścia ze sceny) oraz ochrona punktu
sprzedaży materiałów promocyjnych artystów, mienia osób występujących na
scenie,
7) niewpuszczanie na scenę oraz do garderób innych osób niż artyści, obsługa
techniczna sceny, akustycy, osoby organizatora posiadający identyfikatory GCK,
8) informowanie o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub
służby ratownicze,
9) zabezpieczenie wejść i wyjść na teren imprezy zgodnie z wymogami prawnymi
dotyczącymi organizacji
koncertów na otwartym powietrzu, wynikającymi
z wytycznych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV – 2,
10) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania
tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
11) odmowa wstępu na imprezę osobom znajdującym się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków, osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób
stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
2. Liczebność służb organizatora: impreza będzie zabezpieczona przez służby
organizatora w liczbie 57 osób:
a) Koordynator służb organizatora – 1 osoba
b) Kierownik zabezpieczenia (kierownik główny + 2 kierowników poszczególnych
odcinków) - 3 osoby
c) Pracownicy służby porządkowej - 10 osób
d) Pracownicy służby informacyjnej – 20 osób
e) Zabezpieczenie własne organizatora - strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej - 20
osób
f) służby medyczne – 3 osoby.
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Zadania poszczególnych służb znajdują się w dokumencie pn. Instrukcja określająca
zadania służb porządkowych podczas imprezy pn. „Święto Niepodległości i X Bieg
Gęsi”.
Łączność organizatora ze służbami medycznymi oraz jednostką ochotniczej straży
pożarnej oparta będzie na łączności telefonicznej komórkowej. Łączność pomiędzy
koordynatorem służb organizatora z podległymi mu członkami służb organizatora
oparta będzie na łączności radiowej.
Pomoc medyczna – punkty medyczne rozmieszczone będą w 6 stanowiskach:
a)
plac imprezowy,
b)
Start/Meta (przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej)
c)
ul. Głogowska (przy skrzyżowaniu z ul. Topolową)
d)
ul. Głogowska (przy zajeździe)
e)
na zbiegu ulic: Porzeczkowej, Akacjowej, Topolowej,
f)
biuro zawodów – Stodoła Kultury
Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze – samochód bojowy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jerzmanowej ustawiony zostanie na placu imprezowym.
Podmioty biorące udział w zabezpieczeniu imprezy:
1) Organizator, w imieniu którego działa Barbara Reszczyńska – koordynator
imprezy (tel. 798 418 594),
2) Koordynator służb organizatora - Joanna Przytulska (tel. 501 727 725),
3) Służba medyczna: RINAR w Zielonej Górze,
4) Komenda Powiatowa Policji w Głogowie.

Obowiązki uczestników imprezy
1. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdować się będą na terenie imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
2. ZAKAZANE JEST:
1) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
i sprzętów znajdujących się na terenie imprezy,
2) jakiekolwiek działanie, w szczególności rzucanie przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
imprezy,
3) niszczenie krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
4) zaśmiecanie miejsca trwania imprezy,
5) wprowadzania na teren imprezy psów lub innych zwierząt.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z przenośnych toalet TOI TOI ustawionych
w miasteczku imprezowym, zawodnicy z toalet ulokowanych w Stodole Kultury.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
c) napojów alkoholowych,
d) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:
1) natychmiast powiadomić organizatora lub służby porządkowe oraz osoby
bezpośrednio zagrożone i zastosować się do poleceń służb porządkowych,
2) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
3) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
6. Zakazuje się prowadzenia, bez zgody organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej
lub zarobkowej w czasie i na terenie imprezy.
7. Stoiska handlowe, które uzyskały zgodę organizatora i zawarły z nim stosowną umowę,
zobowiązane są do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie
niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
8. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentowania, promowania
i reklamy imprezy oraz partnerów i sponsorów.
9. Wizerunek osób przebywających na imprezie może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentowania, sprawozdawczości i promocji.
10. Za szkody wyrządzone na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą sprawcy, a w
przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponosi organizator
imprezy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
imprezy, jednakże rzeczy znalezione pozostaną w depozycie (GCK w Jerzmanowej ul.
Głogowska 8) w terminie do 2 tygodni po zakończeniu imprezy.
12. Obowiązki w czasie trwania epidemii wirusa SARS – CoV-2:
1. W imprezie może brać udział nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID - 19).
2. Służby informacyjne organizatora będą kontrolować przepływ uczestników imprezy.
3. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznego mycia
i dezynfekcji rąk dostępne przy wejściach na teren imprezy, przy toaletach, przy
stoiskach gastronomicznych i handlowych, w miasteczku zabawowym dla dzieci.
4. Organizator zapewnia mobilne stacje: do dezynfekcji rąk i mycia rąk ulokowane przy
toaletach.
5. Uczestnicy imprezy samodzielnie wyposażają się w maseczki chroniące usta i nos.
6. Uczestnicy imprezy obowiązkowo dezynfekują dłonie przy wejściu na teren imprezy.
7. Pracownicy ochrony, strażacy OSP oraz pracownicy Organizatora zostaną wyposażeni
w środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk).
8. Osoby odpowiedzialne za sprzątanie i dezynfekcję toalet wykonują te czynności ze
zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
9. W kolejkach do wejścia lub wyjścia z terenu imprezy obowiązuje dystans 1,5 m.

13. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin
dostępny jest na stronie www.gckjerzmanowa.pl oraz
w namiocie organizacyjnym podczas trwania imprezy.
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