
REGULAMIN RODZINNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ 

„Odkrywamy naszą Dzielnicę” 

  
Cel wycieczki: 
1. Poznanie najbliz szego s rodowiska i specyfiki lokalnego regionu. 
2. Rozwijanie poczucia toz samos ci narodowej poprzez rozwo j toz samos ci regionalnej. 
3. Kontakt ze s rodowiskiem lokalnym w celu utworzenia bliskich więzi. 
 
Organizator: Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” – filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy 
Termin: 25 maja 2019 r. godz. 10.00 

Kontakt: Agnieszka Małecka, tel. 22 427 37 74, 514 030 741,   
program.pogodna@domkulturywesola.net   
 

Warunki uczestnictwa: 
1. Wycieczka skierowana jest do dzieci w wieku 7-12 lat wraz z rodzicami 

lub opiekunami. 
2. Na wycieczkę obowiązują zapisy od 11.03.2019 r. pod nr tel. 22 427 37 74. Liczba 

miejsc ograniczona. 
3. Kaz dy uczestnik zobowiązany jest dostarczyc  do 17.05.2019 r. do Os rodka Działan  

Two rczych „Pogodna” oryginał wypełnionej karty zgłoszenia. 
4. Kaz dy uczestnik przed wycieczką ma obowiązek zapoznac  się z regulaminem.  
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąc  udział w wycieczce jedynie pod opieką rodzica 

lub opiekuna. 
6. Kaz dy uczestnik powinien posiadac  niezbędną wiedzę i umiejętnos ci poruszania się 

po drogach. 
 

Zasady zachowania uczestników wycieczki: 
Wycieczka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Uczestnicy wycieczki 

zobowiązani są do: 

 

1. Przestrzegania przepiso w ruchu drogowego, regulaminu wycieczki 
oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa wycieczki, 
a takz e poleceniom oso b kierujących ruchem. 

2. Posiadania sprawnego technicznie roweru (w wycieczce biorą udział tylko pojazdy 
napędzane siłą ludzkich mięs ni), wyposaz onego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz posiadania kasku ochronnego. 

3. Kaz dy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do jazdy w ro wnym tempie 
dostosowanym do prędkos ci innych uczestniko w, przy zachowaniu ostroz nos ci. 
Nalez y jechac  ro wno i  spokojnie w szyku. 
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4. Przy zjazdach nie nalez y rozpędzac  roweru, nie wolno wyprzedzac . 
Nalez y kontrolowac  szybkos c  i hamowanie. 

5. Kaz dy manewr na drodze musi byc  przeprowadzony z upewnieniem się  
o moz liwos ci bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wczes niej 
zasygnalizowany. 

6. Kategorycznie zabrania się wyprzedzania osoby prowadzącej wycieczkę. 
7. Odłączenie się od wycieczki jest moz liwe na trasie poprzez poinformowanie obsługi 

wycieczki o odłączeniu się. 
8. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialnos c . 
9. Osoba w wieku 10-18 lat poruszająca się po drodze publicznej musi posiadac  kartę 

rowerową. 
10. Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrac  kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 
11. Za niewłas ciwe zachowanie zakło cające bezpieczen stwo przejazdu uczestnicy mogą 

zostac  usunięci z udziału w imprezie. 
12.  Kaz dy uczestnik zapewnia sobie jedzenie i picie we własnym zakresie. 
 

Na trasie zabrania się!: 
1. Spoz ywania alkoholu i innych s rodko w odurzających. 
2. Zas miecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 
3. Niszczenia przyrody. 
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 
5. Głos nego zachowywania się. 

 

Odpowiedzialność organizatora: 
1. Organizatorzy wycieczki i wszystkie osoby z nim wspo łpracujące nie ponoszą 

odpowiedzialnos ci za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zaro wno wobec 

uczestniko w jak i oso b trzecich. 

2. Udział w wycieczce rowerowej jest dobrowolny i kaz dy uczestnik startuje  

na własną odpowiedzialnos c , niezalez nie od warunko w pogodowych zastanych 

na trasie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za rzeczy zgubione podczas imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestniko w. 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestniko w. 

5. Organizator ubezpiecza wycieczkę od następstw nieszczęs liwych wypadko w. 

 

 

Postanowienia końcowe: 
1. Udział w wycieczce jest ro wnoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu nalez y do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomos c  regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

 

 

 

Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody. 


