Regulamin wycieczki rowerowej
organizowanej przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach w dniu 14 sierpnia 2020 roku

1. Cele wycieczki:
 Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, znajomych oraz
zdrowego trybu życia
 Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny
 Integracja mieszkańców gminy
2. Organizator wycieczki:
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
3. Miejsce, trasa i termin wycieczki rowerowej:
 Start i meta: Hala Sportowa w Słomnikach
 Data i godzina startu: 17 sierpnia 2020 godzina: 9.00
 Trasa: Słomniki – Prandocin – Muniakowice - Słomniki
4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w wycieczce:
 W wycieczce mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie. Osoby
poniżej 18 roku życia, a jednocześnie powyżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w
wycieczce bez opiekunów, ale za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Dzieci poniżej 13 roku życia mogą brać udział w wyciecze rowerowej wyłącznie pod
opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze przez rodziców lub
prawnych opiekunów, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym
siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, złożenia
zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce oraz podania swoich danych kontaktowych.
 Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie MGCK osobiście lub drogą mailową
mgck@mgckslomniki.pl do dnia: 14.08.2020
 Udział w wycieczce jest bezpłatny.
 Ustala się maksymalną liczbę uczestników: 13 osób .
 Uczestnicy zobowiązują się do wycofania z udziału w wycieczce, w razie gdyby ich
stan zdrowia zmienił się na taki, który uniemożliwia wypełnienie obowiązkowego
zgłoszenia uczestnictwa. W przypadku uczestników niepełnoletnich, zgłoszenie
składają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 Uczestnik wycieczki powinien: posiadać sprawny technicznie rower wyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami, być wyposażony w kask oraz odblaskowe
elementy ubioru/ewentualnie kamizelki odblaskowe.
 Każdy uczestnik musi być zaopatrzony w odzież dostosowaną do warunków
pogodowych (np. kurtka przeciwdeszczowa czy osłona głowy w przypadku upału).
 Podczas postojów, ze względu na pandemię Covid - 19, należy zachować odpowiedni
odstęp (2 metry) w bezpośrednim kontakcie z innymi uczestnikami wycieczki.
 Ze względu na dodatkowe atrakcje przewidziane w planie wycieczki rowerowej,
każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w osłonę nosa i ust, którą
będzie zobligowany założyć, gdy niemożliwe będzie zachowanie dystansu 2 metrów
od innych uczestników wycieczki.

5. Zasady obowiązujące rowerzystów podczas wycieczki:












Wycieczka rowerowa będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym,
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność oraz poruszać się zgodnie z
przepisami ruchu drogowego. Za skutki naruszenia przepisów uczestnik odpowiada
osobiście.
Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
Zabronione jest ściganie się – jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez
prowadzącego grupę.
W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność oraz unikać wszelkich
działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących
sytuacjach: włączanie się do ruchu; zmiana kierunku jazdy; zbliżanie się do
skrzyżowania, przejazdu kolejowego czy przejścia dla pieszych.
Uczestnikowi wycieczki rowerowej zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej
jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach; trzymania się pojazdów czy innych
uczestników; korzystania podczas jazdy z telefonu.
W czasie postoju nie należy tarasować drogi – postoje organizowane będą poza
jezdnią, na parkingu, łące czy polanie.
Nakazuje się obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom kierownictwa wycieczki
(które stanowić będzie dwóch opiekunów grupy) oraz poleceniom osób kierujących
ruchem.
Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
zaśmiecania trasy wycieczki oraz miejsc przyległych, zbaczania z trasy wycieczki bez
zgody organizatora.

6. Odpowiedzialność organizatora:







Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
wycieczki, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Udział w wycieczce jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
Niepełnoletni uczestnik wycieczki w trakcie jej przebiegu nie może samowolnie z niej
zrezygnować lub zmieniać ustalonej trasy.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Organizator zapewnia pomoc uczestnikom wycieczki w razie awarii roweru
(samochód), awarię należy zgłosić pod numerem telefonu: 600 103 581.

7. Postanowienia końcowe:
Regulamin obowiązuje w czasie trwania wycieczki rowerowej, która zaczyna się i kończy przy Hali
Sportowej w Słomnikach.
Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga kodeks
cywilny.
Biorąc udział w wycieczce wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu wycieczki, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora.
Udział w wycieczce jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE ROWEROWEJ
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ MGCK W SŁOMNIKACH w dniu…………
(osoba pełnoletnia)

Ja niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………………. zgłaszam chęć uczestnictwa w wycieczce rowerowej,
zorganizowanej przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, w terminie:.......................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy/a. Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, duszności, a w ciągu
ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe.
Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie
zostaliśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
Jestem świadoma/y możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w
czasie wycieczki rowerowej, pomimo wprowadzonych środków bezpieczeństwa.

Miejscowość: ..............................

Data: .........................

Czytelny podpis
...................................

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE ROWEROWEJ
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ MGCK W SŁOMNIKACH
(osoba niepełnoletnia)

Ja niżej podpisana/ny …………………………………………………………wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka……………………………………………………………………………. w wycieczce rowerowej zorganizowanej
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach w terminie: .......................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
Oświadczam, że moje dziecko jest w pełni zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, a w
ciągu ostatnich 48 godzin nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
Oświadczam, że ani ja, ani moje dziecko, ani najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym
adresem) nie zostaliśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19 w czasie wycieczki rowerowej, pomimo wprowadzonych środków
bezpieczeństwa.

Podpis rodzica/prawnego
opiekuna:
Miejscowość: ..............................

Data: .........................
................................

