1. Zbiórka dla wszystkich grup/organizacji, rozpoczyna się o 9AM i trwa do 10:30AM. Do tego
czasu, każda z grup, ma obowiązek stawić się na swoim miejscu. Prosimy, o jak najwcześniejsze
przybycie wszystkich uczestników Parady.

2. Aktualną kolejność w pochodzie znajdziecie
- w załączniku
- na stornie internetowej www.polishparade.org
-w gazecie weekendowej Dziennik Związkowy
3. Numerki będą rozdawane przez Naszych Wolontariuszy.
PROSIMY O ICH ZWROT POD KONIEC PARADY.

4. Parada rozpoczyna się o godzinie 11:30 AM, skrzyżowanie Balbo Dr/ Columbus Dr

5. Przewidywany koniec Parady – 1PM / 1:30PM

6. W załączniku znajduje się mapa Parady, na której widoczne są numery wszystkich organizacji.
Bardzo proszę, o szczegółowe prześledzenie mapy. Jest to bardzo istotne, ponieważ będziecie
Państwo mogli bez problemu trafić na wyznaczone miejsca.

7. Na Paradzie, mogą przebywać tylko pojazdy wcześniej zgłoszone. Prosimy, aby każdy kierowca
miał przy sobie prawo jazdy, ubezpieczenie pojazdu oraz wypełniona formę „Motor Vehicle
Participant”

8. Wszystkie pojazdy, takie jak ciężarówki z platformą, nie posiadające żadnych elementów
zabezpieczających typu poręcze, nie będą mogły brać udziału w Paradzie.
9. Obowiązuje całkowity zakaz używania dronów. (DRONE)

10. WJAZD i PARKING AUTOBUSÓW
Wjazd dla autobusów – skrzyżowanie Michigan Ave i Balbo Dr
Autobusy, kierują się na wschód po Balbo Dr, tam obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania
się.
Dojeżdżając do skrzyżowania Balbo Dr i Columbus Dr, należy skierować się na północ (w lewo).
Po około 100- 200 m, należy zając wolne miejsce (wskazane przez wolontariusza). Tam należy

wysadzić pasażerów po WSCHODNIEJ stronie drogi (tj. prawy krawężnik). Następnie, autobusy
kierują się na północ po Columbus Dr.
Miejsca parkingowe znajdują się docelowo:
-pierwsze na Jackson,
-a później na Monroe.
Proszę kierować się wskazówkami wolontariuszy.
11. Grupy zgłaszające pojazdy konne, zobowiązane są do utrzymania czystości na drodze, podczas
całej Parady.
12. Prosimy o sprawdzenie pogody i ubranie się odpowiednio do prognozy pogody. (Zalecamy użyć
kremów przeciwsłonecznych)
W razie pyta, proszę pisać na adres e-mail:
lub kontaktować się z biurem:

info@polishparade.org
Iwona Wolska 773-992-0857

Do zobaczenia w sobotę!
PS. Proszę o przekazanie informacji wszystkim organizacjom, powiązanym ze sobą.

