Trasa przemarszu korowodu w dniu 11.11.2017 r. wraz z oznaczeniem miejsc
niebezpiecznych dla uczestników imprezy.

Kolor czerwony: trasa od Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego do Grobu Nieznanego
Żołnierza ulicami: Świętojańska, Rynek, Gdańska, Wojska Polskiego, Dworcowa.
Kolor zielony: miejsca niebezpieczne dla uczestników imprezy.

1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady
zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
a) Zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości poruszają się w kolumnie zwartej odcinkiem drogi
miejskiej (ul. Świętojańska), przekraczając kolejne cztery skrzyżowania z drogami
dojazdowymi (wewnętrznymi), na których ruch będzie zamknięty na czas przejścia
pochodu. Po przejściu tego odcinka drogi kolumna przejdzie przez odcinek drogi
miejskiej (ul. Rynek i ul. Gdańska). Po przejściu ul. Gdańskiej kolumna przetnie drogę
wojewódzką - Wojska Polskiego, na której ruch drogowy będzie wstrzymany na czas
przejścia przez jezdnię. Trasę przejścia zabezpieczać będą Policja wraz ze Strażą
Miejską. Następnie Kolumna uda się na ulicę Dworcową, gdzie zlokalizowany jest Grób
Nieznanego Żołnierza, przy którym odbędą się główne uroczystości.
Wszyscy uczestnicy Obchodów zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania
się istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezwzględnego zastosowania
się do wskazań i poleceń służb zabezpieczających.
b) Warunki przeprowadzenia imprezy:
1. Bezpieczeństwo osobom na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy
zapewnia Organizator, zgodnie z wymogami określonymi w art. 65a Ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym.
2. Informacje o powyższej imprezie związane z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu
drogowym podane zostaną przez środki masowego przekazu do publicznej
wiadomości.
3. Organizator zapewnia służbę porządkową na terenie, gdzie organizowana będzie
impreza, celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
4. Organizator zapewnia prawidłowe oznakowanie trasy oraz służby porządkowej.
5. Organizator nawiąże kontakt roboczy ze Strażą Miejską w Kościerzynie celem
zabezpieczenia trasy imprezy.
6. Organizator nawiąże kontakt roboczy z Komendą Powiatową Policji w Kościerzynie,
celem dokonania uzgodnień i omówienia spraw związanych z udziałem Policji
w zabezpieczeniu imprezy.
7. Organizator imprezy zobowiązuje się do przywrócenia pasa drogowego do
pierwotnego stanu, a w przypadku uszkodzenia urządzeń drogowych, do ich
bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
2. Program imprezy - Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
Kościerzyna, 11 listopada 2017 r.:
1200 - Msza Św. w Kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie.
1300 – 1345 - Przemarsz w kolumnie do Grobu Nieznanego Żołnierza
w Kościerzynie z udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej „Begama”
(przewidywana liczba uczestników - ok.150 os).
Przemarsz odbędzie się ulicami: odcinkiem drogi miejskiej (ul. Świętojańska),
przekraczając kolejne cztery skrzyżowania z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi),
na których ruch będzie zamknięty na czas przejścia pochodu. Po przejściu tego
odcinka drogi kolumna przejdzie przez odcinek drogi miejskiej ulicą Rynek i ulicą
Gdańską. Po przejściu ul. Gdańskiej kolumna przetnie krajową drogę nr 20 - Wojska
Polskiego, na której ruch drogowy będzie wstrzymany na czas przejścia przez jezdnie.
Następnie kolumna uda się na ulicę Dworcową, gdzie zlokalizowany jest Grób
Nieznanego Żołnierza, przy którym odbędą się główne uroczystości.
1345 – 1500 - Składanie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,
- wystąpienie okolicznościowe,
- oprawa muzyczna.
00
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- Zakończenie uroczystości.

