REGULAMIN
Wydarzenia pn. „Pochód Lajkonika”
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Organizatorem wydarzenia pn. „Pochód Lajkonika” (zwanego dalej Pochodem lub Wydarzeniem) jest
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, wpisane do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 37, posiadające NIP 6762562544
(zwane dalej Organizatorem).
Celem Pochodu jest: kultywowanie zwyczaju ludowego wpisanego na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego. Tradycji odbywającej się na ulicach Krakowa w oktawę Bożego Ciała.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek).
Pochód - spływ galarami odbędzie się w godz. 17:30-20:30, na trasie Bulwar Rodła- Bulwar KurlandzkiBulwar Rodła, z możliwością udziału publiczności z poziomu bulwarów wiślanych.
Pochód polega na przemieszczeniu się jeźdźca na sztucznym koniku (Lajkonika), w otoczeniu włóczków
oraz muzyków, a także chorążego niosącego chorągiew i dobosza z bębnem.
Pochód zabezpiecza i koordynuje Organizator oraz Policja, a w części Wydarzenia odbywającego się na
Wiśle Policja Wodna i WOPR.
Wydarzenie ma formę zamkniętą i udział w nim możliwy jest wyłącznie dla uczestników Pochodu tj.
wykonawców ról, pracowników Organizatora, obsługi galarów. Nie ma możliwości przyłączenia się przez
widzów do Pochodu.
Widzowie będą mogli oglądać Pochód – z zachowaniem wymagań reżimu sanitarnego obowiązujących w
dniu 10.06.2021 r.
Wszyscy uczestnicy Pochodu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnikami Pochodu nie mogą być osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych, osoby zachowujące się agresywnie i stwarzające jakiekolwiek zagrożenie
dla innych osób lub ich mienia, jak również osoby uniemożliwiające ich identyfikację np. będące w
kominiarkach.
Uczestnicy Pochodu nie mogą posiadać broni, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
Podczas przemarszu Pochodu jego Uczestnikom, pod rygorem usunięcia z Pochodu zabrania się:
- podejmowania działań i zachowań mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób lub
zakłócających przebieg Pochodu,
- spożywania jakiegokolwiek alkoholu oraz palenia papierosów.
- używania materiałów pirotechnicznych,
- prezentowania treści lub wypowiadania się w sposób obrażający lub naruszający w jakikolwiek sposób
dobra osobiste osób trzecich, wygłaszania poglądów politycznych.
Osoby uczestniczące w Pochodzie zobowiązane są zachować porządek/czystość.
Wszyscy uczestnicy Pochodu zobowiązani są do zachowania maksymalnej ostrożności i przestrzegania
przepisów Prawa o ruchu drogowym podczas Pochodu, w tym unikać wszelkiego działania, które
mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić
albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
Osoby uczestniczące w Pochodzie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych i sygnałów
dawanych przez osoby kierujące ruchem, a także do poleceń organizatora i Policji.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby Uczestniczące w Wydarzeniu powinny:
- natychmiast powiadomić służby porządkowe;
- uniknąć paniki;
- stosować się do poleceń i komunikatów służb porządkowych lub Policji;
Biorąc udziału w Pochodzie Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku lub wizerunku
swojego dziecka/podopiecznego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) jego używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez
Organizatora Pochodu Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona czasowo, ilościowo, ani terytorialnie.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób zwłaszcza z innymi Uczestnikami Pochodu.
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Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnienie w Internecie, na
stronach internetowych Organizatora, na portalach społecznościowych Organizatora jak również
zamieszczany w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn,
np. konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji, technicznej obsługi i bezpieczeństwa Pochodu. O
każdej zmianie Organizator będzie niezwłocznie powiadamiać na stronie internetowej
www.muzeumkrakowa.pl.
Organizator zastrzega również możliwość przerwania lub odwołania Pochodu, jeżeli z przyczyn od niego
niezależnych (np. wydania stosownej decyzji przez organy administracji rządowej, samorządowej,
sytuacji epidemiologicznej, żałoby narodowej, warunków pogodowych uniemożliwiających
przeprowadzenie Pochodu, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym) przeprowadzenie Pochodu lub
jego kontynuacja będą niemożliwe lub znacząco utrudnione.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora ww.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/lajkonik
i obowiązuje od dnia 9.06.2021 r.

Organizator

