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Regulamin IV rajdu rowerowego do Skępego 

 

I Cel Wycieczki 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.  

2. Poznawanie historii najbliższego regionu 

II Organizatorzy 

1. Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie 

2. Wójt Gminy Wielgie  

III Termin i trasa wycieczki rowerowej 

Sobota, 03.07.2021r., zbiórka przy budynku OSP ul. Starowiejska 81. 

Trasa około 40 km (Wielgie-Suradówek-Józefkowo-Skępe) 

Start: przy budynku OSP ul. Starowiejska 81, godz. 9.30 

IV Warunki uczestnictwa 

1.Udział w wycieczce rowerowej biorą osoby pełnoletnie. 

2. Osoby w wieku do 18 lat mogą wziąć udział w wycieczce, jadąc wyłącznie pod 

stałą opieką osoby dorosłej. 

3.Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 

Regulamin dostępny jest w OKiBGW w siedzibie ul. Starowiejska 81, i placówkach  

bibliotecznych Wielgie, Zaduszniki, Czarne oraz na stronie internetowej 

www.okib.pl 

http://www.okib.pl/
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4.Zgłoszenia uczestników wycieczki przyjmowane będą  najpóźniej na dwa dni 

przed datą wycieczki. 

5.Każdy uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia. 

V. Obowiązki uczestnika wycieczki rowerowej 

1. Przestrzeganie Regulaminu Wycieczki 

2.Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego 

dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszania się po drogach. 

3.Wycieczka będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym i 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( 

tj. z 08.06.2017 poz. 1260)wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną 

ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu 

drogowym. 

4. Uczestnicy wycieczki poruszają się maksymalnie w 12 osobowych grupach. W 

skład każdej z grup wchodzi 2 opiekunów. 

5.Odstępy między poszczególnymi grupami muszą wynosić nie mniej niż 200m. 

6. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i 

ciągłe zmienianie pozycji. 

7.Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po uprzednim upewnieniu 

się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz musi być odpowiednio 

wcześniej zasygnalizowany. 

8.Podczas postojów nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią. 

9.W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii 

lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy. 
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10.Zabrania się oddalania lub opuszczania wycieczki bez uprzedniego 

powiadomienia jednego z opiekunów swojej grupy. 

11.Uczestnicy  wycieczki biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny 

rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające 

postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, nie tarasując 

przejazdu innym uczestnikom. 

VI Organizator 

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

przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce rowerowej.. 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzecz zaginione w 

trakcie wycieczki. 

3.Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób 

trzecich, organizator nie odpowiada. 

4.Organizator  nie bierze  żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i 

wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki na trasie. 

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety 

wycieczki do miejsca zamieszkania. 

6.Organizator ubezpiecza uczestników wycieczki  od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

VII Ochrona środowiska naturalnego 

1.Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie 

wytyczonej trasie. 

2.Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie 

wycieczki. 
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3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wycieczki. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

1.Udział w  wycieczce jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność. 

 

2.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy, w ramach wycieczki rowerowej. 

3.Zaleca się jazdę w kasku. 

4.W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE! 

1.Używaj sprawnego roweru-sprawdź stan techniczny. 

2.Zakładaj kask i odpowiedni ubiór. 

3.Przestrzegaj przepisów drogowych. 

4.Jedź zawsze prawą stroną. 

5.Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 

6.Przed skrzyżowaniem, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic, trzymaj 

zawsze dłoń na hamulcu. 

7.Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 
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8.Nigdy nie ścinaj zakrętów. 

9.Dostosuj prędkość do warunków tak by szybko zatrzymać rower. 

10. W miarę możliwości korzystaj ze ścieżek rowerowych. 

11.Osoba w wieku od 10-18 lat poruszająca się po drodze publicznej musi 

posiadać kartę rowerową!!! 

12.Omijaj z daleka parkujące samochody, ktoś może właśnie wysiadać i 

uderzyć rowerzystę drzwiami. 

13.Obserwuj nawierzchnie drogi, dziury i koleiny. To prawdziwe 

niebezpieczeństwo, możesz stracić równowagę. 

14.Na przejściu dla pieszych zsiądź z roweru i przeprowadź go przez jezdnię. 

15. Przy złej pogodzie masz prawo jechać chodnikiem niezależnie do 

okoliczności. Pamiętaj, że na chodniku mają pierwszeństwo zawsze piesi. 
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