
Regulamin wycieczki rowerowej

1. W trakcie wycieczki uczestnicy wypełniają polecenia organizatora wycieczki.

2. Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

3. Termin zgłoszenia uczestników poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz wpłatę opłaty na konto 

Stowarzyszenia Przyjaciół I LO w Kościerzynie „Razem z Wybickim” upływa w czwartek 9 czerwca 

2016 r.

4. Wycieczka rowerowa będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym i zgodnie z zapisami

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.).

5. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

a) technicznego przygotowania roweru, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego ciśnienia w kołach, 

czystości i naoliwienia łańcucha,

b) przestrzegania Regulaminu wycieczki,

c) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,

d) zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

e) zachowania porządku i czystości na trasie wycieczki,

f) posiadania odzieży dostosowanej do pogody panującej podczas wycieczki.

6. Uczestnicy wycieczki poruszają się maksymalnie w 15-osobowych grupach.

7. Tempo wycieczki narzucają osoby niewytrenowane. Pozostałym uczestnikom zabrania się ich 

wyprzedzania.

8. Odstępy miedzy poszczególnymi grupami wynoszą nie mniej niż 200 m.

9. Zaleca się jazdę w kasku rowerowym.

10. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe zmiany pozycji.

11. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po uprzednim upewnieniu się o możliwości jego 

bezpiecznego wykonania oraz musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

12. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny 

uczestnik zgłasza się do opiekunów wycieczki.

13. Zabrania się oddalania lub opuszczania wycieczki bez uprzedniego powiadomienia jednego z 

opiekunów swojej grupy.

14. Uczestnicy wycieczki biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,

15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce rowerowej.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wycieczki.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z miejsca zakończenia wycieczki 

do swoich domów.


