Zielona Góra, 2.11.2018 r.

Robert Górski
Stowarzyszenie „Rowerem do Przodu”

Urząd Gminy Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Na

podstawie

Ustawy

z

dnia

5

lipca

1990

r.

Prawo

o

zgromadzeniach

(Dz. U. nr 51 poz. 297 z dnia 1 sierpnia 1990 r. z późn. zm.) pragnę̨ zgłosić
zgromadzenie publiczne – VI Rajd Rowerowa Niepodległa.
1. Dane organizatora i przewodniczącego zgromadzenia:
Robert Górski - prezes stowarzyszenia „Rowerem do przodu”
2. Cel zgromadzenia:
Uczczenie Święta Niepodległości.
3. Program zgromadzenia przewiduje:
Podczas

zgromadzenia

przewiduje

się

przejazd

rowerami

z

Zielonej

Góry

do Muzeum Wojskowego w Drzonowie. W przejeździe weźmie udział transporter
BTR-152 – mobilny eksponat muzeum.
4. Uczestnicy zgromadzenia będą̨ porozumiewali się w języku: polskim
5. Miejsce zgromadzenia:
Zgromadzenie rozpocznie się na placu Bohaterów w Zielonej Górze.

6. Trasa przejścia:
Start: Plac Bohaterów Westerplatte
1. Wyjazd z Placu Bohaterów na deptak w al. Niepodległości.
2. Na skrzyżowaniu z ul. Kupiecką prosto.
3. Na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza lekko w prawo.
4. Na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza w prawo.
5. Na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego w lewo.
6. Na skrzyżowaniu z ul. Zamkową prosto.
7. Na rondzie PCK w lewo.
8. Na skrzyżowaniu z ul. Łużycką w prawo.
9. Prosto ul. Łużycką.
10. Na rondzie Jana Pawła II prosto.
11. Prosto ul. Łużycką w kierunku Wilkanowa.
12. W Wilkanowie na skrzyżowaniu w prawo w ul. Komarnickiej.
13. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 27 prosto.
14. W Słonem prosto w kierunku Buchałowa.
15. W Buchałowie na skrzyżowaniu w prawo w drogę nr 279.
16. W Drzonowie prosto do Muzeum Wojskowego.
7. Planowany termin zgromadzenia:
- data:
Niedziela, 11 listopada 2018 r.
- czas trwania:
11:00 - zbiórka na placu Bohaterów
11:11-12:30 - otwarcie zgromadzenia i przejazd
12:30-12:35 - rozwiązanie zgromadzenia
8. Przewidywana liczba uczestników: około 200 osób.
9.

Określenie

zapewnieniu

planowanych

bezpieczeństwa

przez

organizatora

uczestników

oraz

środków
środków,

służących
o

których

dostarczenie zwraca się do organu gminy:
Nad bezpieczeństwem przejazdu będą czuwali sami uczestnicy oraz wyznaczeni,
jednorodnie oznakowani aktywiści - członkowie pokojowego patrolu zaangażowani
w organizację przejazdu. Z wracam się z prośbą̨ do gminy o zapewnienie
dodatkowej ochrony ze strony Policji.
Z poważaniem

Robert Górski
Załączniki:
1) Zdjęcie do identyfikatora
2) Regulamin zgromadzenia publicznego

Zdjęcie do identyfikatora:

REGULAMIN
Zgromadzenia Publicznego – VI Rajd Rowerowa Niepodległa

1.

Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby
zachowania się uczestników.

2.

W przejeździe ulicami miasta biorą udział rowerzyści oraz kierujący innymi
pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.

3.

Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną.

4.

Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia zgromadzenia.

5.

Osoby

biorące

udział

w

zgromadzeniu

i

przejeździe

robią

̨to

na

własną

odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający
innym uczestnikom przejazdu oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.
6.

Przejazd odbywa się z prędkością 10-12 km/h.

7.

Uczestnicy przejazdu muszą posiadać sprawny technicznie rower wyposażony
w przepisowe oświetlenie, dzwonek, przynajmniej jeden sprawny hamulec.

8.

Zabrania się uczestnikom przejazdu:
a) gwałtownego przyspieszania i gwałtownego hamowania
b) zajeżdżania drogi
c) wjeżdżania na pas ruchu służący do jazdy w przeciwnym kierunku
d) jazdy po pasach zieleni i chodnikach
e) zawracania
f) używania telefonu komórkowego podczas jazdy
g) jazdy slalomem i w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego

9.

Uczestnicy

przejazdu

zobowiązani

są

do

przestrzegania

przepisów

ruchu

drogowego oraz stosowania się do komunikatów służb porządkowych organizatora,
Straży Miejskiej oraz Policji.
10.

Osobom obecnym na zgromadzeniu zabrania się ̨wnoszenia i posiadania broni
lub

innych

niebezpiecznych

przedmiotów,

materiałów

wybuchowych,

pirotechnicznych i tym podobnych.
11.

Zabrania się ̨udziału w zgromadzeniu osobom będących pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających albo psychotropowych.
Osoby uczestniczące w zgromadzeniu zapoznane zostaną z regulaminem podczas
otwarcia zgromadzenia publicznego na placu Bohaterów w Zielonej Górze.

