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Regulamin wycieczek rowerowych organizowanych
przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
w ramach realizacji zadania publicznego „Turystyczna Jedynka”

Zasady ogólne

1. Organizatorem wycieczek rowerowych jest Uczniowski Klub Sportowy

„Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Parczewie ul. 11 Listopada 90 21-200 Parczew.

2. W wycieczkach rowerowych biorą udział: trzy grupy dorosłych oraz trzy grupy

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.

3. Grupa dorosłych liczy 15 osób, grupa uczniów – 22 osoby. Każda z grup ma

kierownika wycieczki oraz przynajmniej jednego opiekuna przypadającego na

15 uczestników.

4. Przed wycieczką należy zarejestrować się w sposób wskazany przez

organizatora uprzednio zapoznając się oraz akceptując niniejszy regulamin.

Zasady rekrutacji grup zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji do projektu

„Turystyczna Jedynka”.

5. Tylko osoby akceptujące niniejszy regulamin mogą uczestniczyć w wycieczce.

6. Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona, kryteria rekrutacji zostały

określone w regulaminie rekrutacji do projektu „Turystyczna Jedynka”.

7. Deklarując swoje uczestnictwo należy brać pod uwagę pogodę i kondycję

fizyczną, należy zabrać ze sobą prowiant i napoje pozwalające na pokonanie

trasy. Należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zaś w przypadku uczniów

szkoły legitymację szkolną, kartę rowerową (w przypadku jej posiadania).

8. Organizator deklaruje chęć pomocy w przypadkach losowych w miarę

posiadanych możliwości.

Obowiązki uczestników wycieczek rowerowych

1. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów

miejscowych, przepisów obowiązujących w parkach narodowych,

krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz przepisów ruchu drogowego.

2. Uczestnicy jadą wyłącznie po wytyczonej trasie. Nie wolno wyprzedzać osób

prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi grupę.
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W przypadku dużej ilości uczestników grupa może zostać podzielona na kilka

mniejszych, by poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo

innych uczestników.

4. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku, należy posiadać

włączone oświetlenie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego

5. Osoby biorące udział w wycieczce obowiązane są do zachowywania się

w sposób niezagrażający innym uczestnikom. Osobom biorącym udział

w wycieczce zabrania się posiadania niebezpiecznych przedmiotów.

6. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu,

środków odurzających i podobnie działających, mogących mieć wpływ na

koncentrację.

Zasady organizacji wycieczki

1. Wycieczka odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym i porusza się

także drogami publicznymi. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do

przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania poleceń służb

porządkowych i ratowniczych.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie rowerze,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców.

3. Wszyscy uczestnicy proszeni są o szczególną troskę o środowisko naturalne

i pozostawienie po sobie porządku.

4. Grupy rowerowe uczestniczą w wycieczce pod opieką wyznaczonych przez

kierownika wycieczki osób i podporządkowują się ich poleceniom.

5. 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.

6. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

7. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden

na końcu.

8. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.

9. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.

10. Złe samopoczucie, wszelkie urazy należy bezzwłocznie zgłosić opiekunom lub

kierownikowi wycieczki.
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11. Zdjęcia i nagrania filmowe uczestnikami wycieczki mogą być

wykorzystane przez organizatora w celach promocyjnych projektu „Rowerowa

Jedynka”.

12.Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową

organizatorów. Regulamin dostępny jest także podczas zbiórki przed

rozpoczęciem wycieczki u osób organizujących przejazd, a także

w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Parczewie.

Prawa i obowiązki organizatora

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności

względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe

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

2. Każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w wycieczce na własną

odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne

obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy, zaś uczniowie biorą udział za

zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody,

w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice /opiekunowie prawni.

4. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego

od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką.

5. Uczestnicy pełnoletni przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki.

7. Uczestnicząc w wycieczce akceptuje się warunki niniejszego regulaminu. Brak

znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

Pozostałe postanowienia regulaminu

1. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem, a dotyczących organizacji

wycieczek dla uczniów szkoły zastosowanie mają postanowienia regulaminu

wycieczek organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza

Kościuszki w Parczewie, zaś uczniowie biorący udział w wycieczce rowerowej

są zobowiązani do jego przestrzegania.
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2. Regulamin wycieczek rowerowych będzie miał również zastosowanie do

wycieczek rowerowych organizowanych po realizacji projektu.

Parczew, dnia 02 sierpnia 2022 r.


	



