Regulamin Marszu Równości
Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Marszu Równości 2016 w Krakowie, zwanego dalej
Marszem oraz sposoby zachowania się jego uczestników podczas trwania i przebiegu Marszu - w
celu zapewnienia bezpieczeństwa organizatorom Marszu, jego uczestnikom oraz wszystkim
osobom, uczestniczącym w Marszu w dniu 14 maja 2016 r.
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnikiem Marszu może być każda osoba, która popiera idee zgodne z postulatami Marszu,
ustalonymi przez Stowarzyszenie Queerowy Maj.
3. W wydarzeniu zabrania się udziału osobom, które są pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub psychotropowych.
4. Zabrania się posiadania i spożywania podczas Marszu napojów alkoholowych, środków
odurzających lub psychotropowych.
5. Zabrania się posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych itp. mogących stanowić
zagrożenie dla uczestników.
6. Oficjalne przemówienia na otwarcie Marszu leżą w gestii organizatorów.
7. Na Marszu można przynosić własne transparenty, których treść dotyczy problemów
dyskryminacji.
8. Zabronione jest przynoszenie jakichkolwiek materiałów promocyjnych nieuzgodnionych
wcześniej z organizatorami.
9. Zabronione jest przynoszenie transparentów zawierających mowę nienawiści. Transparenty nie
powinny mieć również obraźliwego charakteru.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania, czy dana treść jest zgodna/niezgodna
z niniejszym regulaminem lub czy w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
W razie stwierdzenia niezgodności z regulaminem lub naruszenia prawa, organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ich usunięcia.
11. Pilnowaniem porządku wewnątrz Marszu zajmują się służby porządkowe. Do zakresu ich
działań należy:
• Pilnowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad zawartych w regulaminie,
• Informowanie przewodniczącego zgromadzenia o ewentualnych problemach w środku i
końcu marszu,
• Przekazywanie informacji od przewodniczącego zgromadzenia, zwłaszcza informacji o
zakończeniu zgromadzenia,
• Ewentualny kontakt z policją w środkowej i końcowej części Marszu,
• Zbieranie transparentów,
• W sytuacjach awaryjnych (agresywne kontrmanifestacje) informowanie uczestników
Marszu o zasadach bezpieczeństwa oraz bezpiecznych drogach (kierunkach)
opuszczenia zgromadzenia.
12. Służby porządkowe podległe są przewodniczącemu zgromadzenia.
13. Osoby w służbach porządkowych noszą różowe kamizelki odblaskowe. Przewodniczący
zgromadzenia posiada specjalny identyfikator.
14. Marsz porusza się po prawej stronie jezdni i to tak, by w jak najmniejszym stopniu blokować
ruch uliczny.
15. Uczestnicy Marszu muszą wykonywać polecenia policji i służb porządkowych.

16. W razie zaistnienia wrogo nastawionej kontrmanifestacji nie należy reagować na nią
agresywnie. W razie używania przez nią przemocy fizycznej i werbalnej należy zgłosić to
ochraniającej policji i służbom porządkowym.
17. Po zakończeniu manifestacji zalecane jest rozchodzenie się z niej w grupach
i kierowanie się albo na miejsce kolejnych wydarzeń festiwalu „Queerowy Maj”, albo do
komunikacji miejskiej lub okolicznych restauracji/miejsc publicznych.
18. Przestrzeganiem regulaminu zajmują się służby porządkowe.
19. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone przez służby porządkowe z
manifestacji.
20. Osoby łamiące niniejszy regulamin narażają się na konsekwencje prawne według stanu
prawnego obowiązującego w dniu Marszu.

