
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIELKIEJ PARADY ZABYTKOWYCH I NOWOCZESNYCH TRAMWAJÓW  

(zwanej dalej: Paradą) odbywającej się w dniu 18.09.2022r. w Krakowie 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Parady będą przebywać w tramwajach (zwanych dalej: Pojazdami) 

komunikacji miejskiej lub na terenie zajezdni tramwajowej znajdującej się w Nowej Hucie i w zajezdni tramwajowej znajdującej się w Podgórzu (zwanej 

dalej: Zajezdnią), w zależności od miejsca Parady. Każda osoba przebywająca w Pojeździe albo na terenie Zajezdni w czasie trwania Parady obowiązana 

jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

2. Parada  jest organizowana pod nazwą Wielka Parada Zabytkowych i Nowoczesnych Tramwajów z okazji Jubileuszu Komunikacji Miejskiej w 

Krakowie. 

 

3. Organizatorem Imprezy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zwane dalej MPK S.A. 

 

4. Parada organizowana  jest w dniu 18.09.2022r.  w godzinach: 

 od godz. 10:00 do godz. 11:00 na terenie Zajezdni Nowa Huta, 

 od godz. 12:00 do godziny 15:00 na terenie Zajezdni Podgórze, 

 od godz. 11:00  do ok. 12.00 w Pojeździe, który będzie  kursował na  obszarze Krakowa. 

 

5. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie i korzystania przez te osoby  z Pojazdu oraz zasad przebywania 

na terenie Zajezdni, a także urządzeń znajdujących się w Pojeździe i na terenie Zajezdni.   

 

6. Parada rozpoczyna się na terenie Zajezdni w Nowej Hucie. Każda zainteresowana osoba może wejść na teren Zajezdni, z tym zastrzeżeniem, że 

liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Zajezdni może zostać ograniczona stosownie do obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów.   

 

7.  Uczestnicy zobowiązani są 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. 

 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PARADY: 

 

1. Wstęp na  Paradę  jest bezpłatny. Parada przeznaczona jest dla  wszystkich miłośników komunikacji miejskiej.   

 

2.  Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 

3. Uczestnicy Parady, w tym obsługa itp. obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w Paradzie, 

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do wytycznych przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 

bezpieczeństwa i porządku i innych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie oraz na terenie Zajezdni. 

 

4. Zakazuje się:  

a) niszczenie mienia Organizatora w tym oznaczeń i tablic informacyjnych; 

b) wszystkich działań zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Zajezdni i Pojazdu (rzucania jakichkolwiek 

przedmiotów, bójek itd.); 

 

5.  Zabrania się wnoszenia i posiadania w Pojeździe oraz na terenie Zajezdni m.in: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 

6.  Ponadto, zakazuje się:  

a) wsiadania i wysiadania z Pojazdu uczestniczącego w Paradzie w miejscach innych niż określone przez Organizatora; 

otwierania drzwi Pojazdu podczas jazdy lub zatrzymywania poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;  

b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, 

środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych;  

c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń wyposażenia Pojazdów,  

d) wychylania się z Pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy; 

e) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z Pojazdów podczas jazdy lub postoju; 

f) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz na schodach, 

g) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia;  

h) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego; 

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

j) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w Pojazdach i na terenie Zajezdni bez zgody Organizatora; 

k) zakłócania w inny sposób spokoju Uczestników Parady;  

 

7. Uczestnicy Parady zajmujący miejsca siedzące zobowiązani są do trzymania się uchwytów lub poręczy podczas jazdy.  



 

8. Organizator może  odmówić wstępu do Pojazdu oraz na teren Zajezdni:  

a) osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

b) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;  

c) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku;  

 

9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

 

10. Uczestnicy Parady lub inne osoby przebywające na terenie Parady mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Parady biorą w niej udział na własne ryzyko. 

 

11. Organizator utrwala przebieg Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Parady i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek 

osób przebywających w trakcie Parady na każdym z jej etapów może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na  udział w Paradzie wyrażają jednocześnie zgodę na  wykorzystanie 

przez Organizatora swojego wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

 

12. Wizerunek Uczestnika Parady może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Parady nie może być użyty w formie 

lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika. 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Parady bez wcześniejszego uprzedzenia lub zmiany zasad przeprowadzenia Parady, w 

szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z obowiązującym stanem epidemii.  

 

14. Organizator informuje, stosownie do treści z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), o 

tym że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Parady jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, przy ul. Wawrzyńca 13 

(adres do korespondencji, 30-347 Kraków, ul. Brożka 3); 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Bezpośredni kontakt z IOD: 

- osobiście: siedziba Administratora  przy ul. Brożka 3, pon. – pt. w godzinach 7:00 – 15:00 

- telefonicznie: 12 254 14 54; 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@mpk.krakow.pl ; 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji materiałów informacyjnych związanych z Paradą pn. ,, WIELKA PARADA ZABYTKOWYCH I 

NOWOCZESNYCH TRAMWAJÓW’’; 

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji materiałów określonych w ust. 8 powyżej;  

e) Uczestnicy Parady posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, prawo do bycia 

zapomnianym (usunięcia danych); 

f) Uczestnicy Parady mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

g) Podanie przeze nie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji produkcji wskazanych w ust.8; 

h) dane nie podlegają profilowaniu; 

i) dane nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 

 

16. Regulamin wchodzi w życie  z dniem jego publikacji. 

 

17. Regulamin dostępny jest do zakończenia Parady w Zajezdni oraz na profilu Organizatora FB, a także na stronie internetowej organizatora 

http://www.mpk.krakow.pl/  

 

 

 

 

Organizator 


