
                                                                                      

 

REGULAMIN UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 228. ROCZNICY UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

1. Regulamin określa warunki, zasady i sposób postępowania uczestników miejskiej uroczystości 

patriotycznej z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbywać się będzie w dniu 

03.05.2019 r. w Tomaszowie Mazowieckim, a której Organizatorem jest Urząd Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim i 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

2.  Uczestnikiem uroczystości może być każda osoba, która wyrazi chęć uczestniczenia. 

 

3. W uroczystości biorą udział: 

- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty 

sztandarowe, harcerze i strzelcy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji politycznych, 

społecznych, przedstawiciele zakładów pracy i miejskich instytucji, dzieci i młodzież szkolna oraz 

inni mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego; 

 

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i nadzór nad przebiegiem przemarszu i samej uroczystości, 

którymi są pracownicy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 

wyznaczeni harcerze ZHP Hufiec Tomaszów Mazowiecki, strzelcy Jednostki Strzeleckiej 1002                     

w Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

 

5. Uczestnicy uroczystości zobowiązani są do: 

- zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz normami społecznymi,                               

w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

-  przestrzegania i wykonywania poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe zabezpieczające 

uroczystość (funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Straży 

Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim) oraz inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

uczestników uroczystości; 

- zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania uroczystości w celu zachowania 

bezpieczeństwa pozostałych uczestników. 

 

6. Uczestnikom uroczystości zabrania się: 

- zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników            uroczystości; 

- wnosić na miejsce odbywania się uroczystości alkoholu, narkotyków broni, cieczy żrących, 

cuchnących, brudzących, lub mogących narazić uczestników uroczystości na niebezpieczeństwo oraz 

wszystkich innych materiałów uznawanych za niebezpieczne; 

- spożywać alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych bądź przebywać      na 

terenie uroczystości i w czasie przemarszu na uroczystość pod ich wpływem. 

 

7. Uczestnicy uroczystości mają prawo: 

- do niesienia flag, pocztów sztandarowych i innych gadżetów o charakterze patriotycznym; 

- korzystania z wszelkiej pomocy obsługi Organizatora uroczystości i Służb Porządkowych; 

- zgłaszania Organizatorowi uroczystości i Służbie Porządkowej zauważonych nieprawidłowości             

z prośbą o interwencję. 

 

8. Nad bezpieczeństwem uroczystości czuwają wyznaczone przez Organizatora uroczystości Służby 

Porządkowe, tj. Policja (także w zakresie organizacji Ruchu Drogowego) Straż Miejska                                                                

w Tomaszowie Mazowieckim przy wsparciu ZHP Tomaszów Mazowiecki, Jednostkę Strzelecką 



1002 w Tomaszowie Mazowieckim orz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 

 

10. Uczestnik biorący udział w uroczystości przyjmuje postanowienia niniejszego regulaminu                 

za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania poleceniom Służby Porządkowej. 

 

11. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie Organizatora www.tomaszow-maz.pl wraz 

z informacją o harmonogramie uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

 

 


