Regulamin
Rodzinnej wycieczki rowerowej do osady Białogród w Strumieniu,
realizowanej z projektu "Sołectwo Zbytków naprzeciw kulturze"
współfinansowanej przy pomocy środków z budżetu Województwa
Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.
Data: 16 czerwiec 2018 r.
Godzina zbiórki: 9:00
Godzina wyjazdu: 9:15
Miejsce zbiórki: parking przy OSP w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 52
Cel wycieczki: Białogród – osada warowna z X wieku w Strumieniu
Przewidywana godzina powrotu: 14:00 - 15:00
1.
Organizatorem wycieczki rowerowej jest Gmina Strumień, Sołtys i Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Miłośników Zbytkowa oraz Świetlica w Zbytkowie.
2.
Celem wycieczki jest promowanie aktywnego wypoczynku, stosowanie w praktyce zasad
bezpieczeństwa oraz walory poznawcze z dziedziny historii.
3.

Wycieczka rowerowa odbywa się przy ogólnym ruchu drogowym.

4.

Organizatorzy odpowiedzialni są za rekrutację i rejestrację uczestników wycieczki.

5.
W wycieczce rowerowej samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat.
Dzieci poniżej 10 roku życia mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6.
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 lat, mogą jechać bez opiekuna, ale za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego. Taką zgodę należy dostarczyć do organizatora.
7.
Osoby, które chcą się zarejestrować jako uczestnicy wycieczki zobowiązane są przekazać
Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy i/lub numer telefonu.
Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: www.solectwozbytkow@op.pl , osobiście
w Świetlicy oraz w Bibliotece w Zbytkowie lub pod numerem telefonu: 795 139 503.
8.

Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

9.
Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia wycieczki.
10.

O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.

11.

Organizator decyduje o ostatecznej liczbie uczestników wycieczki.

12.

Uczestnikiem wycieczki może być osoba, która będzie w trakcie jej trwania poruszała się na

sprawnym rowerze. Organizator nie zapewnia rowerów uczestnikom wycieczki.
13.
Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników jako
grupy w relacjach multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczonych w lokalnych mediach.
14.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki. W takim przypadku Organizator
dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie zarejestrowane osoby poinformować o odwołaniu wycieczki nie
później niż 1 dzień przed jej planowanym terminem.
15.
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.
16.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce oraz w miejscu docelowym.
17.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia
spowodowane przez uczestników wycieczki.
18. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
19. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
20. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
21. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
22. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w terenie
niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
23. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry
ale nie więcej niż 5.
24. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
25. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na końcu.
26. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.
27. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10-15 km, ale nie jest to normą i zależy to od
możliwości grupy.
28.

Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.

29.

Złe samopoczucie oraz wszelkie urazy należy bezzwłocznie zgłosić opiekunom.

30.
Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki, z tym że elementem sugerowanym dla
dzieci w każdej wycieczce jest kask.
31. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
32.
Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków
odurzających.
33.
W wycieczce mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, którzy posiadają kartę rowerową lub poruszają
się pod opieką osoby dorosłej.
34.
W miejscu docelowym każdego uczestnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu obowiązującego
w danym obiekcie i na danym terenie.

35.
W przypadku niedostosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych w regulaminie
Organizator, ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce.

........................................................................
( podpis - Gmina Strumień)

.......................................................................
(podpis – Sołtys Zbytkowa)

......................................................................
(podpis - Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa)

......................................................................
(podpis - kierownik Świetlicy w Zbytkowie)

