
Manifestacja PZM 24.09.2016 

 

 Manifestacja rozpocznie się  godzinie 12:00 na pl. Zamkowym. Spotykamy się pół 

godziny wcześniej, żeby wyruszyć punktualnie. Na placu będą rozstawione wszystkie zawody 

medycznych z banerami, flagami itd., które będą wydawane uczestnikom manifestacji. TAK JAK 

NA MAPCE PL.ZAMKOWY. 

   Ruszamy o 12 – na początku pojada motory w szyku z karetka, a za nimi główny baner trzymany 

przez uczestników – cała manifestacja. Wszystko będzie mówione przez nagłośnienie – również 

hasła do wspólnego skandowania. 

      

PZM PRZYGOTOWAŁO 250 FLAG Z LOGIEM – dla chętnych będą rozdawane pod bramą 

zamku. 

Obowiązują stroje służbowe (białe fartuchy będą najbardziej rozpoznawalne. Każda grupa 

zawodowa może mieć dodatkowo swoje atrybuty – czepki chirurgiczne, stetoskopy itd.). 

Na placu będzie ustawiona mobilna platforma, z nagłośnieniem, która ruszy wraz z pochodem.  

 

Parking dla autobusów: 

 -  dojazd do pl. Zamkowego można od strony Wybrzeża Gdańskiego u podnóża Zamku 

Królewskiego i dojście ul. Bugaj do Grodzkiej i dalej na górę do Zamku  

 -  pod Teatrem Narodowym jest duży parking. 

 - Powrót z pl. Konstytucji – można zaproponowad parking przy Łazienkach dla autobusów, trzeba kawałek 

podejśd, ale to nie jest daleko 

 

Trasa manifestacji: 

Pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Marszałkowska – Pl. Konstytucji 

 

Służby porządkowe i medyczne: 

Zabezpieczenie medyczne: 2 karetki w składzie podstawowym, 4 motocykle medycznych, 10 

dwuosobowych patroli medycznych w kamizelkach czerwonych z logiem PZM. 

Służba informacyjno – porządkowa: 50 chętnych osób spośród członków PZM, 

przedstawiciele wszystkich grup zawodowych – proszę zrobić listę osób w swoich związkach – co 

najmniej 5-7 osób, które dobrze poznają plan manifestacji. W kamizelkach żółtych z logiem PZM. 

Kamizelki oraz materiały będą rozdawana przy platformie nagłaśniającej– przedstawiciele 

grup odbiorą je stamtąd dla swoich grup. 

 

Zakończenie manifestacji na Pl. Konstytucji: TAK JAK NA MAPCE 

PL.KONSTYTUCJI 

1.Zajmujemy cały plac. Na placu stoi scena z telebimem – przemawiający będą pokazywani na 

telebimie.  

2. Dwa namioty ze stołami, gdzie będziemy podpisywać projektu ustawy.  

Z boku będą stały toi-toi'e.  

3.Przedstawiciel PZM wraz z listem dr Pani Premier  pojadą karetką ozdobioną wieńcem 

pogrzebowym (na znak umierania ochrony zdrowia) do Pani Premier aby je wręczyć.  

4.Zaczną się przemówienia – około 15 osób będzie przemawiać. Osoby przemawiające od razu po 

dojściu zbierają się za sceną. 

5.Na koniec wspólnie odśpiewany hymn – zostanie wykonany na żywo, tekst będzie na telebimie i 

będzie rozdany uczestnikom. 

 

 


