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WIELKA PARADA JUBILEUSZOWA 

z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego 
 

 Szczegółowy Regulamin  
Wielkiej Parady Jubileuszowej 

 
 

§1 
1. Regulamin Wielkiej Parady Jubileuszowej z okazji obchodów Jubileuszu 200-lecia 
Uniwersytetu Warszawskiego kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych 
uczestnictwem w Paradzie, a tym samym wszystkich osób chcących celebrować Jubileusz 
UW.  

2. Celem Regulaminu jest określnie zasad zachowania bezpieczeństwa uczestników oraz 
widzów Parady. 

§ 2 
Organizatorem Parady jest Uniwersytet Warszawski, w którego imieniu działa jego 
jednostka, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
§ 3 

Parada odbędzie się 11 czerwca 2016 roku. Czas i miejsce zbiórki to Plac Zamkowy 
w Warszawie, godz. 9:45. Wymarsz Parady odbędzie się o godz. 11:00. 

 
§ 4 

Parada odbędzie się na obszarze od Placu Zamkowego (tzw. tarasu widokowego) do 
bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Parada 
poruszała się będzie wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście zgodnie z opracowaniem pt. 
Przebieg parady. 

§ 5 

1) Uczestnikami Parady będą m.in.: 

a) Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego; 
b) Batalion Reprezentacyjny Wojskowej Akademii Technicznej; 
c) Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego; 
d) władze Uniwersytetu Warszawskiego: Rektor, Prorektorzy, przedstawiciele 

Senatu UW; 
e) każda osoba, która pragnie celebrować Jubileusz 200-lecia Uniwersytetu 
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Warszawskiego wspólnie ze społecznością UW. 
2) Parada będzie posiadała określony i niezmienny szyk. Za formowanie Parady 

odpowiedzialna będzie osoba wyznaczona przez organizatora. 
 

§ 6 
Uczestnicy Parady zobowiązani są do: 

1) przestrzegania poleceń wydawanych przez Policję, służby porządkowe 
i organizatorów Parady, 

2) zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania Parady w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim obecnym, 

3) zgłaszania Policji, organizatorowi oraz służbom porządkowym i informacyjnym 
wszystkich przypadków łamania prawa przez innych Uczestników Parady oraz 
wszystkich innych niepokojących sytuacji, mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo Uczestników Parady. 
 

 
§ 7 

Uczestnicy Parady mają prawo do: 

1) przebywania na terenie Parady, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni, 
2) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Jubileuszu 

200–lecia Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) korzystania z pomocy służb porządkowych i informacyjnych, 
4) zgłaszania służbom porządkowym i informacyjnym zauważone nieprawidłowości 

i naruszenia Regulaminu. 
 

 
§ 8 

Uczestnikom Parady zabrania się: 

1) wnoszenia i spożywania na terenie Parady alkoholu i innych substancji 
odurzających, 

2) wnoszenia broni i innych materiałów niebezpiecznych, 
3) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały 

zaakceptowane przez organizatora, 
4) głoszenia podczas parady treści i haseł niepokrywających się z celem 

Jubileuszowej Parady, 
5) zachowywania się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego. 
 

§ 9 
1. Organizator Parady wyznacza osoby odpowiedzialne do obsługi Parady. Obsługa 
Parady: 

1) posiada odpowiednie identyfikatory, 
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2) jest odpowiedzialna za zadania przydzielone przez organizatora Parady, 
3) posiada komplet informacji na temat Parady, 
4) po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez Uczestników Parady, ma 

prawo: nakazać zaprzestania łamania Regulaminu, nakazać opuszczenia terenu 
Parady lub zwrócić się o pomoc do służb miejskich lub innych służb porządkowych. 

2. Decyzje podejmowane przez obsługę Parady w zakresie jej zadań, nie mogą być 
kwestionowane przez Uczestników Parady, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie 
obowiązującym, 
 

 
§ 10 

Organizator Parady nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników podczas 
oraz po zakończeniu Parady. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za 
własne zachowanie. 

§ 11 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 
Uczestników Parady. 

 
§ 12 

Organizator Parady zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian 
w Regulaminie. 

 
§ 13 

Uczestnicy Parady, wchodząc na teren Parady, przyjmują postanowienia niniejszego 
Regulaminu za obowiązujące. Zobowiązują się do podporządkowania Regulaminowi oraz 
decyzjom obsługi, służb porządkowych i organizatora Parady. 

 
§ 14 

Regulamin Wielkiej Parady Jubileuszowej zostanie udostępniony bezpośrednio wszystkim 
jej uczestnikom oraz wszystkim zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 
umieszczenie regulaminu na stronie internetowej wydarzenia i miejscach dostępnych dla 
uczestników w czasie trwania wydarzenia.  
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