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REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH  

„ROWEROWA PRZYGODA DOOKOŁA ZAKRZOWA” 
 
 

Sprawy ogólne 
1. Wycieczki organizowane są w ramach zadania „Rowerowa przygoda dookoła Zakrzowa”, 

realizowanego w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Euro-Country” pt. „Euro-Country 
wspiera aktywnych w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.  

2. Organizatorem wycieczek rowerowych jest Gmina Polska Cerekiew (zwana dalej Organizatorem).   
3. Wykonawcą usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek rowerowych jest 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (zwany dalej GOSiR).   
4. Celem wycieczek rowerowych jest promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych  

i historycznych, propagowanie zdrowego stylu życia, oraz edukacja z zakresu bezpiecznego 
przemieszczania się na rowerze.  

5. GOSiR jest odpowiedzialny za rekrutację i rejestrację uczestników wycieczek, oraz ich przebieg.    
 

Bezpieczeństwo 
1. Wycieczki  odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym, a uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego 
2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.  
3. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  
4. Trasa wycieczki jest ustalana przez GOSiR w porozumieniu z Organizatorem.  
5. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo 

uczestników, prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej trasę.  
6. Grupę prowadzi przedstawiciel GOSiR, który dyktuje tempo jazdy, ostrzega przed zbliżającymi się 

pojazdami, sygnalizuje ręką zmianę kierunku jazdy itp.  
7. W trakcie trwania wycieczki zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków zagrażających 

zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.   
8. W przypadku niedostosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych  w regulaminie 

Organizator, za pośrednictwem prowadzącego wycieczkę z ramienia GOSiR, ma prawo wykluczyć 
daną osobę z uczestnictwa w wycieczce.  

9. Ze względu na rekreacyjny charakter wycieczki nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na 
trasie wycieczki. Wycieczka nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!  

10. Uczestnik biorąc udział w wycieczce zobowiązuje się do posiadania sprawnego technicznie roweru, 
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Uczestnicy wycieczki zobowiązują się do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego,  
a w  szczególności do tego, że: 
- Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m  
- Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,  
- Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 
grupami kolumny,  
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- Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych 
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,  
- Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość  
i hamowanie,  
- Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,  
- Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, 
placu, łące itp.  

12. Na trasie wycieczki zabrania się:  
· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  
· zaśmiecania trasy wycieczki oraz miejsc przyległych,  
· niszczenia przyrody,  
· indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  
· głośnego zachowywania się,  
· zbaczania z trasy wycieczki bez zgody osoby prowadzącej wycieczkę.  

 
Uczestnictwo 

1. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat.  
2. Osoby niepełnoletnie mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego 

lub pełnoletniej osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego do opieki nad 
osobą niepełnoletnią. Upoważnienie takie należy mieć ze sobą przez cały czas trwania wycieczki.   

3. Osoby, które chcą się zarejestrować jako uczestnicy wycieczki zobowiązane są przekazać GOSiR 
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu. Zgłoszenia można dokonać na adres 
mailowy: recepcja@gosirzakrzow.pl lub telefonicznie 77 887 30 20. 

4. Pierwszeństwo przy zapisach ma młodzież gimnazjalna z opiekunami, seniorzy, oraz mieszkańcy gmin 
terenu LGD Euro-Country.   

9. W przypadku dostępności wolnych miejsc Organizator wyraża zgodę na udział  w wycieczce osób 
wcześniej niezarejestrowanych. Zgody w imieniu Organizatora udziela przedstawiciel GOSiR.  

10. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.   
11. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby 
organizacji i przeprowadzenia wycieczki, oraz rozliczenia realizacji zadania, zgodnie z otrzymaną 
informacją dot. przetwarzania danych osobowych i udzieloną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych.  

12. O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.  
13. Organizator decyduje o ostatecznej liczbie uczestników każdej wycieczki.   
14. Liczba wszystkich uczestników pojedynczej wycieczki  nie może przekroczyć 15 osób.   
15. Uczestnikiem wycieczki może być osoba, która będzie w trakcie jej trwania poruszała się na rowerze. 
 Organizator zapewnia uczestnikom wycieczek 8 rowerów, z których można skorzystać wg. kolejności 

zgłoszeń i ich dostępności.    
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną  i kartę rowerową 

lub dowód osobisty.  
17. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników jako 

grupy, w relacjach multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczonych w lokalnych 
mediach, w szczególności mediach miejskich.  
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18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku wystąpienia anomalii 
pogodowych, zdarzeń losowych lub innych ważnych czynników, których nie można było przewidzieć  
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w dniu wycieczki. W takim przypadku Organizator dołoży 
wszelkich starań, aby wszystkie zarejestrowane osoby niezwłocznie poinformować o odwołaniu 
wycieczki.  

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wycieczki, o czym niezwłocznie poinformuje 
zainteresowanych uczestników.  

 
Odpowiedzialność 

1. Organizator oraz GOSiR nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe   
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce.   

2. Organizator oraz GOSiR nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne 
zdarzenia spowodowane przez uczestników wycieczki.  

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).   
4. Wykonawca (GOSiR) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC).   
5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich 

spowodowane. 
6. Udział w wycieczce rowerowej jest dobrowolny i każdy uczestnik uczestniczy w niej na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
7. Uczestnik zgłaszając się do udziału w wycieczce zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu 

wzięcie udziału w wycieczce. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas wycieczki i za szkody 

wyrządzone przez uczestników.  
 

Postanowienia końcowe 
1.  Wszyscy uczestnicy uczestniczący w wycieczce wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w relacjach z przebiegu wycieczki, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
organizatora. 

2. Udział w wycieczce jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.  
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i GOSiR.  
4. W sprawach spornych decyzja Organizatora i GOSiR jest decyzją ostateczną.  
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 
 


