
 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN PARADY ZABYTKOWYCH AUTOBUSÓW 

 

§ 1. 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie przepisów ustawy 

-  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450) oraz Kodeksu cywilnego. 
 
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. Biuro Marketingu Miasta Urzędu m. st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-095) przy ul. Senatorskiej 36, zwanego dalej 
„Organizatorem”. 

 
3. Przejazd autobusów zabytkowych (zwany dalej „Paradą”) odbędzie się na terenie 

m. st. Warszawy w dniu 15 maja 2021 r. w godz. 18.00-20.00 na trasie: Pl. Defilad (początek 
Parady) - Marszałkowska - rondo Dmowskiego - Aleje Jerozolimskie - rondo Czterdziestolatka - 
al. Jana Pawła II - rondo ONZ - al. Jana Pawła II - rondo Zgrupowania AK „Radosław” - 
Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego (przejazd estakadą nad rondem Starzyńskiego) - 
Szwedzka - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - 
Marszałkowska - Pl. Defilad (koniec Parady). 

 
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w autobusach biorących 

udział w Paradzie. Każda osoba przebywająca w autobusie podczas trwania Parady jest 
zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

 
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Parady poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych w autobusach podczas trwania Parady. 
 
6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

1) „Kierowca” oznacza osobę powołaną przez Organizatora i posiadającą stosowne 
uprawnienia do prowadzenia autobusu zabytkowego; 

2) „Pilot” oznacza osobę powołaną przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób 
uczestniczących w Paradzie oraz do informowania kierowcy o trasie i przebiegu Parady. 
Pilot będzie legitymował się identyfikatorem wydanym przez Organizatora zawierającym: 
nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, pieczęć i podpis wystawcy. 

3) „Uczestnik Parady” oznacza osobę uczestniczącą w Paradzie, nie będącą Kierowcą i Pilotem. 
 
7. Wszystkie inne osoby powołane przez Organizatora do obsługi Parady nie wymienione w ust. 6 

powyżej będą legitymowały się identyfikatorem wydanym przez Organizatora zawierającym: 
nazwę wystawcy, imię i nazwisko. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących w dniu Parady przepisów i 
wytycznych instytucji państwowych i samorządowych dotyczących ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa (SARS - 
COV-2) wywołującego chorobę COVID-19. 

 



2 

 

§ 2. 
 
1. Wstęp do autobusów uczestniczących w Paradzie jest nieodpłatny i przysługuje wyłącznie  

osobom posiadającym zaproszenie do uczestnictwa w Paradzie, które należy okazać w formie 
wydrukowanego biletu lub w formie elektronicznej wyświetlonej na ekranie telefonu. 

 
2. Wsiadanie i wysiadanie z autobusów odbywać się będzie w miejscu zapewniającym 

bezpieczeństwo Uczestnikom Parady z zachowaniem reżimu sanitarnego, ściśle określonym 
przez Organizatora. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników Parady wynikającego z 

liczby dostępnych miejsc w autobusach. Przez liczbę dostępnych miejsc rozumie się sumę liczby 
miejsc siedzących oraz stojących danego autobusu, wykazanych w jego dowodzie rejestracyjnym 
pomniejszoną zgodnie z obowiązującymi w dniu imprezy limitami pasażerów w pojazdach typu 
autobus. 

 
4. Zabrania się wnoszenia do autobusów i posiadania w trakcie Parady: 

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 
2) materiałów wybuchowych; 
3) materiałów pirotechnicznych; 
4) materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
5) napojów alkoholowych; 
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 
5. Ponadto zakazuje się: 

1) wsiadania i wysiadania z autobusów uczestniczących w Paradzie w miejscach innych, niż 
określone przez Organizatora; 

2) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy lub zatrzymania poza miejscami wskazanymi przez 
Organizatora; 

3) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca 
bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony 
przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych; 

4) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń wyposażenia autobusów; 
5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy; 
6) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu podczas jazdy lub postoju; 
7) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach; 
8) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić 

inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia; 
9) spożywania napojów alkoholowych; 
10) spożywania napojów i artykułów żywnościowych; 
11) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu 

sportowego; 
12) gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń nagłaśniających bez zgody 

Organizatora; 
13) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w autobusach 

uczestniczących w Paradzie; 
14) wprowadzania do autobusów psów i innych zwierząt; 
15) zakłócania w inny sposób spokoju Uczestników Parady. 

 
6. Uczestnicy Parady zajmujący miejsca stojące w autobusach, w czasie jazdy powinni trzymać się 

uchwytów lub poręczy. 
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7. Pilot sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające 

opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu. 
 
8. Kierowcy, Piloci oraz inne osoby powołane przez Organizatora Parady mogą odmówić wstępu do 

autobusów: 
1) osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków; 
2) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje; 
3) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Parady; 
4) osobom, które nie posiadają maseczki, zakrywającej usta i nos; 
5) wszystkim nie wymienionym w pkt 1-4 osobom, bez podania przyczyny. 

 
9. Uczestnicy Parady, którzy znajdują się w autobusach zobowiązani są: 

1) stosować się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
2) stosować się do poleceń Kierowcy, Pilota oraz innych osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo Parady, powołanych przez Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych 
poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
10. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi pieczę. 
 

§ 3. 
 
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Parady oraz porządek podczas trwania 

Parady, poprzez m.in.: 
1) ustanowienie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Pilotami oraz innymi 

osobami powołanymi przez Organizatora i organizującego ich pracę; 
2) zmianę miejsca Uczestnikowi Parady, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 
2. Organizator utrwala przebieg Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Parady i 

imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających w 
autobusach podczas trwania Parady może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla 
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
Rozpowszechnianie wizerunku Uczestników, o którym mowa w niniejszym ustępie, może  
nastąpić jedynie zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231, z późn.zm.). 

 
3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

1) Kierowcy, Piloci i inne osoby powołane przez Organizatora muszą znać rozmieszczenie 
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

2) Kierowcy, Piloci i inne osoby powołane przez Organizatora muszą być przeszkolone w 
zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia 
podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Parady z uzasadnionych 

powodów, np. roboty drogowe, siła wyższa, itp. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Parady bez wcześniejszego uprzedzenia lub 
przeprowadzenia Parady bez udziału uczestników, w szczególności z powodu okoliczności 
związanych z epidemią koronawirusa (SARS - COV-2) wywołującego chorobę COVID-19. W 
sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Organizator  nie będzie zobowiązany do żadnej 
rekompensaty z tego tytułu. 

 
 

§ 4. 
 
1. Piloci oraz inne osoby powołane przez Organizatora, legitymujące się identyfikatorem 

umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do: 
1) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek Parady lub 

zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania 
takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia autobusu uczestniczącego w Paradzie w 
miejscu zapewniającym osobom opuszczającym autobus dostateczne bezpieczeństwo; 

2) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

 
§ 5. 

 
1. Reklamacje związane z udziałem w Paradzie można składać w formie pisemnej najpóźniej w 

terminie 14 dni (decyduje data wpływu do Organizatora) od dnia zakończenia Parady na 
następujący adres korespondencyjny Organizatora: 

 
Biuro Marketingu Miasta 
Urzędu m. st. Warszawy 
ul. Senatorska 36 
00-095 Warszawa 

. 
2. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia 

Organizatorowi. 
 

§ 6. 
 
1. Regulamin jest dostępny: 

1) w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 5 pkt. 1: 
2) w siedzibie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, będącego podmiotem 

wykonawczym Organizatora: 
Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie 
ul. Żelazna 61 
00-848 Warszawa 

3) na stronie internetowej: www.kmkm.waw.pl 
4) w każdym autobusie uczestniczącym w Paradzie. 

 
2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 5 ust. 1 na piśmie,  
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz Kodeksu cywilnego. 


