
Regulamin rodzinnej wycieczki rowerowej  

Szlakiem Hutniczym. Etap Pierwszy 

1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w wycieczce rowerowej organizowanej  

przez Wójta Gminy Somonino oraz Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, 

w dniu 24 czerwca 2017r. 

2. Uczestnictwo w wycieczce jest dobrowolne i następuje poprzez wcześniejsze zgłoszenie 

swojego udziału poprzez platformę elektroniczną - elektroniczezapisy.pl lub pod adresem 

ug@somonino.pl albo w dniu wyjazdu - wypełniając stosowny formularz.  

3. Uczestnikami wycieczki będą tylko osoby, które: zostały wpisane na listę uczestników, 

potwierdziły znajomość niniejszego regulaminu, złożyły oświadczenie, iż biorą udział 

w wycieczce na własną odpowiedzialność oraz nie ma żadnych przeciwskazań 

zdrowotnych na uczestnictwo ich w wycieczce. 

4. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osób dorosłych, tj. 

rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby dorosłe biorą pełną odpowiedzialność za 

zachowanie swoich podopiecznych. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostateczne przygotowanie uczestnika do 

podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane 

przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.  

6. Uczestnicy wycieczki we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków we własnym zakresie. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością 

uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione. 

8. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w miejscach i w czasie określonym przez 

organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny i miejsca zakończenia wycieczki 

rowerowej. 

10. Organizator na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przed wyjazdem przedstawia trasę 

wycieczki. Wycieczka rozpoczyna się przy stacji PKP Wieżyca, a kończy w Połęczynie 

przy jeziorze. Szacowana długość trasy to 15 km, jednakże, organizator zastrzega sobie, 

że trasa wycieczki w czasie jej trwania może zostać zmieniona. 

11. Wycieczka rowerowa może zostać odwołana w dniu jej realizacji tylko przez Organizatora 

z powodu nie sprzyjającej pogody lub innych przyczyn losowych. 

12. Wycieczkę prowadzi kierownik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do 

pomocy przy prowadzeniu wycieczki.  



13. Kierownika wycieczki nie wolno wyprzedzać. 

14. Kierownikowi wycieczki należy zgłosić: awarię roweru, wypadek, czas na odpoczynek, 

postój wynikający z innych okoliczności. 

15. Tempo wycieczki dostosowane jest do najwolniejszych uczestników wycieczki, z czym 

pozostali uczestnicy zostali zapoznani, potwierdzając ten regulamin. 

16. Organizator wycieczki zapewnia: wybór trasy wycieczki o jak największym stopniu 

bezpieczeństwa pod kątem ruchu drogowego, zakres zwiedzania określony w planie 

wycieczki, pomoc przy drobnych naprawach sprzętu rowerowego, udzielenie pierwszej 

pomocy i w razie konieczności powiadomienia stosownych służb ratunkowych. 

17. Podczas wycieczki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków 

odurzających. Palenie papierosów jest dopuszczalne tylko w czasie postoju, z dala od osób 

trzecich. 

18. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są: posiadać sprawny rower wyposażony w działające 

hamulce, światełka odblaskowe, lampki, dodatkowo podstawowe narzędzia do szybkiej 

naprawy roweru, zestaw do łatania dziur w dętkach lub zapasową dętkę, pompkę. 

19. Zaleca się zabranie ze sobą odpowiedniego stroju w zależności pod warunków 

atmosferycznych, w tym kurtki przeciwdeszczowej i kamizelki odblaskowej. 

20. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są znać i stosować się do przepisów wynikających 

z Kodeksu Ruchu Drogowego. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument 

potwierdzający możliwość poruszania się po drogach publicznych, tj. dowód osobisty, 

prawo jazdy lub kartę rowerową. 

21. Uczestnicy wycieczki chcący odłączyć się od grupy lub zakończyć wycieczkę wcześniej, 

powinni ten fakt zgłosić kierownikowi wycieczki.  

22. Samowolne opuszczenie grupy wiąże się z automatycznym wykreśleniem z listy 

uczestników. 

23. Organizatorzy nie zapewniają transportu po zakończeniu wycieczki oraz osobom, które 

zrezygnują z uczestnictwa w trakcie trwania wycieczki, bądź uszkodzą rower do stopnia 

uniemożliwiającego kontynuację podróży, a także z przyczyn złej pogody. 

24. W przypadku złamania zasad określonych w regulaminie Organizator ma prawo usunąć 

daną osobę z wycieczki. 

 

Somonino, 15.05.2017 roku 


