ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH – KOLONIE 2018

1. Podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych regulują ogólne przepisy o ruchu
drogowym i drogach publicznych.
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami,
na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący, następnie najsłabsi i najmłodsi uczestnicy, którzy
nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą.
3. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi), zajmując nie
więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się
po drodze lub szosie pojazdy. W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla
pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim
lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki, parami.
4. Tam, gdzie jest to możliwe, należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub
zgodnie z przepisami.
5. Kiedy kolumnę prowadzimy przy złej widoczności (nocą, w deszcz lub śnieżycę) pierwszy
i ostatni maszerujący od osi jezdni muszą mieć zapalone latarki,
a) pierwszy - ze światłem białym skierowanym do przodu,
b) ostatni - ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.
6. Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie białe
rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m.
7. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.
8. Jezdnię przechodzimy w szyku zwartym przez przejście dla pieszych. Jeżeli na drodze nie ma
przejścia należy zachować szczególną ostrożność. Opiekunowie zatrzymują się na środku jezdni
z jednej i drugiej strony kolumny uczestników, zatrzymując ruch poprzez podniesienie ręki.
9. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i
przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym.
10. Zabronione jest:
1) gwałtowne wejście na jezdnię, w tym także na przejście dla pieszych,
2) wychodzenie na przejście spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność
jezdni,
3) przebieganie przez jezdnię,
4) zwalnianie lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez
jezdnię,
5) chodzenie po torowiskach,
6) przechodzenie przez jezdnię w miejscach, w których urządzenia zabezpieczające oddzielają
chodnik od jezdni.
11. W czasie poruszania się po drogach uczestnicy obozu podporządkowują się poleceniom
prowadzącego wyznaczonego przez kierownika obozu.
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