
PLAN OKREŚLAJĄCY SPOSOBY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I
PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W CZASIE ,,LIBIĄSKIEGO BIEGU Z UŚMIECHEM” 26.09.2021r.

1.   INFORMACJE OGÓLNE
W  dniu  26.09.2021r.  w  Libiążu  organizowany  jest  ,,Libiąski  Bieg  z  Uśmiechem”,

w ramach którego planowane są,  w godzinach 13:30-15:00,  zawody biegowe na dwóch różnych
dystansach: 5km /jedna pętla/, 10km /dwie pętle/. Start i meta każdej z tras będzie na parkingu LCK
przy drodze powiatowej ul. Górnicza 1. 

Przewidywana liczba uczestników biegów – około 100 osób.
Zajęcie dróg, odcinków terenowych oraz leśnych - 5 km

Organizator imprezy:
Libiąskie Centrum Kultury w Libiążu
Urząd Miejski w Libiążu

Osoby odpowiedzialne za przebieg i zabezpieczenie imprezy:
TERESA WOJCIECHOWSKA – tel. 507186473
MARIA TAMBOR – tel. 602261786  
JACEK KREMER - tel: 606345503

Służby porządkowe:
       Pracownicy Libiąskiego Centrum Kultury ubrani w kamizelki odblaskowe 
       z napisem „Służba Porządkowa” i będą rozmieszczeni na terenie parkingu i terenu
       zielonego wokół budynku LCK gdzie będzie odbywała się główna część imprezy /start,   
       meta, imprezy towarzyszące, podsumowanie biegu oraz poczęstunek. Teren w całości 
       będzie ogrodzony taśmami ostrzegawczymi oraz w miejscach wjazdu i wyjazdu 
       barierkami zaporowymi. 

Obsługa biegu:
        Pracownicy Libiąskiego Centrum Kultury, członkowie libiąskiej grupy biegowej 
        RUN TO THE HILLS. Wszyscy będą posiadali imienne identyfikatory 
        z napisem ORGANIZATOR.

2.    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW BIEGU.                                            
       Biegi odbywać się będą  przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym /wykaz    
       ograniczeń w osobnym załączniku/.Do zabezpieczenia trasy wykorzystane będą barierki    
       zaporowe przeciwtłumowe ustawione w miejscach skrzyżowań dróg. Trasa biegowa 
       zabezpieczona będzie przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną. Na trasie znajdować się   
       będą Harcerze i Wolontariusze wskazujący kierunek przebiegu trasy ubrani w kamizelki   
       odblaskowe.

 3.   ŚRODKI TECHNICZN DO ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA TRASY:
   - Barierki zaporowe przeciwtłumowe,
   - Taśma ostrzegawcza do oznaczenia trasy i miejsc niebezpiecznych
   - Tabliczki informacyjne,
   - Potykacze.

4. ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE:
      Obsługę medyczną imprezy zapewnia Oddział Ratownictwa Medycznego OSP Libiąż    
      wyposażona w pojazd ratowniczy.

5.  ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
Podczas imprezy łączność bezprzewodowa pomiędzy organizatorem, a Policją 
i innymi służbami będzie utrzymywana poprzez telefony komórkowe i krótkofalówki.



6. OZNAKOWANIE POJAZDÓW
Wszystkie pojazdy służące do działań związanych z organizacją imprezy będą oznakowane z 
przodu i z tyłu napisem „ORGANIZATOR”. Pojazd prowadzący bieg będzie posiadał napis 
PILOT a zamykający KONIEC BIEGU. Pozostałe pojazdy uczestniczące w imprezie to 
pojazdy Policji, Straży Pożarnej i Służby  Medycznej.

7. INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA O OGRANICZENIACH
Społeczeństwo o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanych organizacją 
„Libiąskiego Biegu z Uśmiechem” zostanie poinformowane przez środki masowego 
przekazu: radio, telewizja, prasa lokalna, ulotki, strona internetowa LCK oraz portal 
społecznościowy  Facebook.

8. INFORMOWANIE UCZESTNIKÓW 
Uczestnicy biegu zostaną poinformowani o zachowaniu szczególnej ostrożności 
i przestrzeganiu zasad prawa o ruchu drogowym. Ponadto na trasie znajdować się będą 
funkcjonariusze i wolontariusze którzy udzielą należnych informacji lub wskażą dalszy 
przebieg trasy.

9. ODPRAWA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZABEZPIECZENIE TRASY 
BIEGU

       W dniu 26.09.2021r o godz. 12.00 w punkcie startowym odbędzie się odprawa     
       osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy„Libiąskiego Biegu z Uśmiechem”      
       /Policja, OSP Libiąż, OSP Moczydło, OSP Żarki, OSP Gromiec, Harcerze 

i Wolontariusze/. Wszyscy otrzymają mapki z trasą i rodzajem zabezpieczeń, zostaną 
poinstruowani w jaki sposób reagować na różnego rodzaju zdarzenia które mogą 
zaistnieć na trasie biegu tak aby zawodnicy czuli się bezpiecznie.  

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻB
PORZĄDKOWYCH W TRAKCIE IMPREZY 

1. Służby porządkowe współpracują i wykonują polecenia funkcjonariuszy Policji 
i osób nadrzędnych.
2. Zatrzymują pojazdy, rowerzystów i pieszych, których poruszanie się mogłoby 

spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników biegów.
3. Praca przy zabezpieczeniu trasy nie może powodować zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Osoby pracujące przy zabezpieczeniu wydarzenia będą wykluczone ze służb 

porządkowych w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, lub podobnie 
działającego środka.

5. W przypadku kolizji lub zdarzenia wymagającego interwencji, należy niezwłocznie 
powiadomić służby medyczne, policję i organizatora w każdym przypadku.

6. Osoby zabezpieczające trasę biegu winny znajdować się na wyznaczonych 
stanowiskach od godz. 13.15 do czasu zwolnienia z tego obowiązku przez osoby 
odpowiedzialne za zabezpieczenie biegu.

7. Po zakończeniu biegu należy przywrócić stan pierwotny pasa drogowego, 
      tj. usunąć zapory drogowe oraz inne oznakowania.
8. Służby porządkowe organizatora legitymujące się identyfikatorem są uprawnione do:

              a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
              b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że   
                 osoby te wnoszą lub posiadają niedozwolone przedmioty,
              c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny    
                  lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy,
              d. usunięcia z miejsca imprezy osób niestosujących się do poleceń służb   
                  porządkowych.


