
Organizacja akcji/marszu „Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie” we Włocławku – propozycja

Formalne zabezpieczenie trasy przemarszu (m.in. odpowiednie zgłoszenia do Policji) leży po stronie głównego organizatora akcji. 
Głównym organizatorem akcji jest Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Okręgowy w Sławnie. 

20.02.2012. (poniedziałek) 

godz. 14.30 
 Wejście uczestników „marszu” do Włocławka od strony Łodzi 

na wysokości baru „Sosenka” do uczestników biegu dołącza się asysta 
Straży Miejskiej 
na wysokości wjazdu na Jezioro Czarne dołącza grupa nordic walking 
(młodzież szkolna*
i „seniorzy” ** ok. 10-20 osób)

Odpowiedzialni:
- zorganizowanie patrolu pełniącego rolę asysty – SM 
- zorganizowanie grupy nordic walking (młodzież i „seniorzy”) – 
WUTW, Szkolny Związek Sportowy, p. Kazimierz Sikorski (trener 
nordic walking)

godz. 14.30-15.30
 Cała grupa przemieszcza się pod Halę Mistrzów, gdzie odbywa się przywitanie 

uczestników „marszu” przez przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek, 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku , Włocławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W holu głównym Urzędu Miasta zorganizowana będzie wystawa banerów 
promujących akcję „Zauważ mnie…”
W godzinach od 14.00 do 16.00 grupa wolontariuszy (studentów) będzie 
rozdawała ulotki 
nt. problematyki dot. padaczki na Pl. Wolności i Zielonym Rynku oraz 
przyległych ulicach.

Odpowiedzialni:

- Wydz. PZPS UM
- PWSZ 
- WUTW
- SM 

godz. 15.30-16.30
Zakwaterowanie uczestników „marszu”  

Odpowiedzialni:
- PWSZ – zapewnienie zakwaterowania w PWSZ przy ul. 
Mechaników
- Wydz. PZPS UM – zorganizowanie wyżywienia (kolacja i 
śniadanie) 

21.02.2012. (wtorek) 

godz. 8.00 
 Wymarsz uczestników „marszu” sprzed UM przy Zielonym Rynku 11/13 w 

asyście patrolu SM oraz grupy nordic walking

Odpowiedzialni:
- SM 
- PWSZ
- WUTW



Trasa:  UM Zielony Rynek (uroczyste pożegnanie uczestników marszu przez 
Prezydenta Miasta i Rektora PWSZ – ul. Zduńska  – Pl. Wolności – ul. 
Kilińskiego – ul. Okrzei – ul. Toruńska – koniec asysty na wysokości ul. 
Inowrocławskiej.
W godzinach od 14.00 do 16.00 grupa wolontariuszy (studentów) będzie 
rozdawała ulotki 
nt. problematyki dot. padaczki na Pl. Wolności i Zielonym Rynku oraz 
przyległych ulicach.

- Wydz. PZPS UM 

* młodzież szkolna – Szkolny Związek Sportowy 
** „seniorzy” – Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 


