
 

Wrocław 15 września 2011 r. 

 
 

Komunikat  
Komitetu Organizacyjnego  Forum Związków Zawodowych  

w związku z udziałem w Euromanifestacji  
w dniu 17 września 2011r. we Wrocławiu 

 
 

Euromanifestacja rozpocznie się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 

przy ulicy Paderewskiego. Uczestnicy powinni przybyć w okolice Pól Marsowych, 

przy Stadionie Olimpijskim, do godz. 12.00, skąd po ustawieniu kolumny nastąpi 

pieszy przemarsz do Rynku - manifestacja w Rynku zakończy się około godziny 

16:00.  

 

PLAN EUROMANIFESTACJI 

 
do godz. 12.00 przyjazd uczestników manifestacji do Wrocławia, zbiórka na 

Stadionie Olimpijskim (wjazd od ul. Mickiewicza ) 

12.00 - 12.45 formowanie kolumny 

12.45 - 13.00 czas dla prasy (zdjęcia, wywiady liderów z tłumem w tle) 

13.00 przemarsz ulicami Wrocławia do Rynku, 

15.30 wystąpienia liderów związkowych 

16.00 – 16.30 zakończenie manifestacji 

 

 

Autokary oraz pojazdy przewożące uczestników manifestacji powinny być 

wyposażone w plakaty, wydrukowane w kolorze, w formacie A 4. Plakaty 
należy umieścić z prawej strony przedniej szyby pojazdu. Plakat jest 

warunkiem wjazdu na teren Stadionu Olimpijskiego, a także parkowania 

pojazdów na wyznaczonych miejscach po zakończonej manifestacji (ostateczny 
wzór plakatu znajduje się w załączeniu).    

 

Poza plakatem na przedniej szybie musi znajdować się nazwa województwa, 

do którego udawał będzie się autokar, bądź inny pojazd przewożący uczestników 

manifestacji po  jej zakończeniu, wydrukowany w formacie A4.  

 

W załączeniu przesyłamy mapy celem wykorzystania ich przez opiekunów i 

koordynatorów  poszczególnych  grup związkowych: 

� plan Stadionu Olimpijskiego wraz z zaznaczonym wjazdem od strony ul. 

Mickiewicza, parkingami itp.; 

� trasa przemarszu manifestantów; 

� plan Rynku; 

� plan – miejsca podstawienia autobusów po zakończeniu manifestacji. 

 

 



 

 

 

Autokary oraz inne pojazdy w eskorcie policji przejadą ze Stadionu 

Olimpijskiego na wyznaczone miejsca parkingowe celem odebrania  poszczególnych 

grup - uczestników Euro – manifestacji. Autokary i pojazdy kierowane będą (w 

zależności od województwa) przez policję na parkingi przy ulicach: Mazowieckiej, 

Wybrzeże J. Słowackiego, przy Urzędzie Marszałkowskim i Na Grobli.  

 

Wszyscy zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych uczestniczący                        

w manifestacji maszerują w kolumnie za głównym banerem z napisem Forum 

Związków Zawodowych. Uczestnicy manifestacji występują również pod flagami                 

i emblematami własnych organizacji.  

 

 

Za Komitet Organizacyjny FZZ 

 

 

                                                                                                        /-/ Antoni Duda 
 

      WICEPRZEWODNICZĄCY 
            FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

    

 

 
                                                             

 


