
 

Regulamin korowodu podczas – „XXXIII Dożynek Ekumenicznych” 
 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Korowodzie oraz sposoby zachowania się jej uczestników. 

 

2. Organizatorem Korowodu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 

Brenna  

 

3. Korowód jest integralną częścią „XXXIII Dożynek Ekumenicznych” i odbywać się będzie w dniu 28.08.2022 r., w 

43-438 Brennej. 

 

4. Uczestnikami Korowodu będą zorganizowane grupy pieszych, pojazdy rolnicze, maszyny rolnicze, pojazdy firmowe, 

pojazdy przewozowe, wozy strażackie, samochody osobowe, karetki, konie, kolasy, bryczki i wozy, pojazdy zabytkowe 

oraz formowe. 

5. Warunkiem uczestnictwa w korowodzie jest zgłoszenie udziału (równoznaczne z akceptacją regulaminu) do siedziby 

OPKiS Brenna do 26.08.2022 r. Zgłoszenia dokonuje właściciel pojazdu, który zobowiązuje się i oświadcza, iż posiada 

odpowiednie uprawniania do kierowania pojazdem, a pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego oraz posiada 

aktualne ubezpieczenie oc.   

6. Szczegółowy harmonogram Korowodu:  

 

- Formowanie korowodu dożynkowego następuję w dniu 28.08.2022 r., na fragmentach ulic gminnych:  

ul. Leśników i ul. Ks. Erwina Miklera w Brennej w godz. 13:00-14:00. 

 

- Rozpoczęcie korowodu o gody. 14:00, zgodnie z trasą, zakończenie 15:00.  

 

Trasa: drogą powiatową 2602 S – ul. Górecka od Kościoła Ewangelickiego, następnie ul. Wyzwolenia do Centrum 

Brennej, do skrzyżowania z ul. Malinową) 

 

7. Za formowanie korowodu i zabezpieczenie terenu odpowiada Organizator pod nadzorem  Komendanta Gminnego 

OSP w Brennej, we współpracy z Policją.  

 

8. Ruch pojazdów w czasie trwania korowodu dożynkowego odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym.  

 

9. Za bezpieczeństwo osób przebywających na platformach uczestniczących w korowodzie, podczas formowania się 

korowodu oraz na trasie korowodu dożynkowego odpowiedzialny jest właściciel środka transportu biorącego udział w 

imprezie.  

 

10. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów w korowodzie wynosi 7 km/h, a uczestnicy korowodu zobowiązani 

są do zachowania odstępów między pojazdami wynoszącymi minimum 10 metrów przed i za pojazdem. 

 

11. Uczestnik korowodu i właściciel środka transportu odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie 

podczas korowodu.   

 

12. W przypadku poruszania się pojazdem w ramach korowodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod 

wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, a o fakcie tym powiadomiony 

zostanie odpowiedni organ prawny.  

 

13. Uczestnicy korowodu i właściciele środków transportu uczestniczący w korowodzie zobowiązani są do 

wykonywania poleceń Organizatora oraz służb działających na jego zlecenie zabezpieczających trasę korowodu 

dożynkowego i terenu imprezy. 

 

14. Dla uczestników korowodu przewidziano parkingi za Urzędem Gminy Brenna oraz przy Kościele Jana Chrzciciela.  

 

  


