Nocny przemarsz o charakterze religijnym w intencji Ojczyzny, z Kadzidła do
Wykrotu, zwany nocną pielgrzymką, w dniu ………. 2020 roku.
Regulamin w czasie epidemii, w oparciu o:



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dz. U. 2020 poz. 1066
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu
pielgrzymkowego podczas epidemii COVID – 19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. Dz.
U. 2019 poz. 59 z późniejszymi zmianami.

1. Przemarsz – pielgrzymka trwa jedną noc (9,5 godziny) bez noclegu, posiłków
zorganizowanych, bez kontaktu z innymi osobami przez całą trasę przemarszu i bez
wchodzenia do jakichkolwiek pomieszczeń.
2. W przemarszu – pielgrzymce mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe.
3. Każdy uczestnik składa oświadczenie do organizatora, że w chwili wymarszu jest zdrowy,
posiada ze sobą maseczkę, wodę, mydło i środek do dezynfekcji. Oświadczenie musi
zawierać nazwisko, imię i numer telefonu uczestnika.
4. Noszenie maseczki obowiązuje w autobusach i pomieszczeniach zamkniętych.
5. Oświadczenia zbierają wszyscy organizatorzy grup przybywający z danych miejscowości i
łącznie z własnym oświadczeniem przekazują do organizatora głównego w formie listy,
wraz ze złożonymi oświadczeniami.
6. Uczestnicy rezerwujący telefonicznie miejsca w autobusie z Ostrołęki podają rezerwując
nazwisko, imię i numer telefonu, a oświadczenie przekazują w autobusie bezpośrednio
organizatorowi.
7. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, zakazuje się (zgodnie z ustawą) zbliżania się
na mniej niż 2 metry do pozostałych uczestników przejścia, a co za tym idzie witania się
przez podawanie ręki, obejmowania się itp.
8. W uroczystości mogą brać udział jedynie autobusy i busy w rozumieniu Kodeksu
Drogowego, zgłoszone wcześniej telefonicznie do organizatora z podaniem numeru
rejestracyjnego pojazdu. Samochody osobowe w rozumieniu Kodeksu Drogowego nie mogą
być zgłaszane i nie mogą uczestniczyć.
9. W uroczystości mogą uczestniczyć wyłącznie osoby korzystające z autobusów i busów,
samochodu pilota, samochodu obsługi technicznej (znaki, nagłośnienie).
10. Osoby, które nie spełnią wymienionych w pt. 2 – 9 wymogów nie mogą uczestniczyć w
marszu i na polecenie organizatora muszą opuścić uroczystość.
11. Przypominamy o obowiązku znajomości i przestrzegania podstawowego regulaminu
uczestnika, zamieszczonego na stronie www.nocnapielgrzymka.pl

Z Panem Bogiem.
Organizatorzy

