Rock n’Road Week-end @ Băiuț (12-13 august) va avea ordinea si siguranța asigurate de jandarmerie
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Miercuri, 10 August 2016 15:04 -

În perioada 12-13.08.2016, Asociaţia „Rock n’Road” Baia Mare organizează evenimentul
cultural - sportiv motociclistic „Rock n’Road Week-end ”, care se va desfăşura în zona de
agrement Tocila, lângă localitatea Băiuţ. La acest eveniment organizatorul preconizează
participarea a 1000 de persoane, din care 600 motociclişti din România şi Ungaria. Evenimentul
se va desfăşura după următorul program:
Ø Vineri, 12.08.2016, ora 14:00 - primirea
participanţilor, deschiderea evenimentului şi activităţi de socializare, diferite concursuri, iar la
foişor se vor susţine concerte de blues, pop, rock şi country, urmând ca la ora 24:00 să aibă loc
încheierea activităţilor;
Ø Sâmbătă,
13.08.2016, ora 11:00 - diferite concursuri şi activităţi cu publicul, iar la ora 18:00 – la scena de
pe terenul de tenis se vor desfăşura concerte de folk, heavy metal, pop, rock după care la ora
24:00 se va încheia activitatea.
Ø
Duminică, 14.08.2016, orele 08:00-12:00 - activităţi de ecologizare şi încheierea activităţilor.

Jandarmii maramureşeni vor asigura ordinea şi siguranţa publică la acest festival, prin măsuri
specifice pentru desfăşurarea în condiţii optime a evenimentului.
În vederea evitării situaţiilor neplăcute, Jandarmeria Maramureş aminteşte următoarele :
Participanţii la această manifestare trebuie să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de
organizatori şi forţele de ordine pe traseele către locul de desfăşurare a evenimentului, în
apropierea şi în zona de susţinere a concertelor.
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Jandarmeria recomandă participanţilor:- să nu se implice în incidente care ar putea duce la
tulburarea ordinii şi liniştii publice.
- să acorde o atenţie deosebită bunurilor personale, să evite pe cât posibil să aibă la vedere
obiecte de valoare care pot atrage atenţia, deoarece astfel de evenimente reprezintă momente
prielnice pentru infractori,
- să solicite sprijinul jandarmilor aflaţi în dispozitiv în situaţia în care este necesară
intervenţia acestora.
- de asemenea persoanele care vin însoţite de copii, să nu-i scape din câmpul vizual,
deoarece aceştia se pot pierde cu uşurinţă prin mulţime.

Cetăţenii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul forţelor de ordine publică, fie prin
contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţe „112”.
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