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Regulamin Archidiecezjalnego Marszu dla Życia 

10 czerwca 2018 – plac Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

I 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora spotkania religijnego połączonego z przemarszem – 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, z siedzibą w: 61-109 Poznań, ul. Ostrów 

Tumski 2, zwanego dalej „Organizatorem”. Archidiecezjalny Marsz dla Życia trwać będzie w godz. 14:00-

18:00  i obejmować będzie festyn na placu im. A. Mickiewicza, przemarsz ulicami miasta Poznania oraz Mszę 

św. w Katedrze Poznańskiej. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania spotkania będą  przebywały na terenie, 

na którym przeprowadzane jest spotkanie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania 

spotkania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa spotkania poprzez określenie zasad zachowania się osób 

obecnych na spotkaniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzone jest spotkanie, a także 

urządzeń znajdujących się na nim. 

4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a. „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, legitymujących się 

identyfikatorem oraz odzianych w jaskrawe koszulki bezpieczeństwa, których zadaniem jest  dbanie o 

bezpieczeństwo osób uczestniczących w spotkaniu. Członkowie Służb Porządkowych posiadają 

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 

b. „Teren Spotkania” oznacza plac im. A. Mickiewicza oraz ulice przemarszu (al. Niepodległości, 

ul. Solna, Małe Garbary, Estkowskiego) oraz plac przed Katedrą Poznańską. 

c. „Uczestnik Spotkania” oznacza osobę uczestniczącą w spotkaniu. 

II 

1. Wstęp na teren spotkania jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem. 

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie spotkania: 

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b. materiałów wybuchowych, 

c. wyrobów pirotechnicznych, 

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e. napojów alkoholowych, 

f. środków odurzających lub substancji psychotropowych, 



 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Archidiecezji Poznańskiej 

 
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań 

Adres do korespondencji: ul. Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań 
tel.: 61 85 19 266, kom. 505 414 225, zarzad@poznan.ksm.org.pl 

Raiffeisen Polbank 76 1750 0012 0000 0000 3501 6317 
NIP: 782 20 02 388, REGON: 631079378 

www.poznan.ksm.org.pl 

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Spotkania oraz prowadzenia bez 

autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Spotkania. 

4. Organizator spotkania może odmówić wstępu na spotkanie oraz przebywania na niej osobom: 

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje, 

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku spotkania. 

5. Kto wnosi lub posiada na spotkaniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności. 

6. Uczestnicy Spotkania oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Spotkania zobowiązane są 

stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa 

zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Osoby małoletnie uczestniczą w spotkaniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

pieczę. 

III 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na spotkaniu oraz porządek podczas trwania 

spotkania, poprzez m.in.: 

a. Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, 

b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi 

i organizującego pracę Służb Porządkowych, 

c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania 

spotkania, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator utrwala również przebieg spotkania dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy spotkania 

w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Spotkania może zostać utrwalony, 

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu spotkania z uzasadnionych powodów, 

a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. 

IV 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.marszdlazycia.pl. 


