Regulamin imprez rowerowych
1. Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób wskazany przez organizatora imprezy rowerowej.
2. Uczestnik akceptuje zasady zawarte w regulaminie imprezy rowerowej.
3. Istnieje obligo zgłaszającego kandydaturę na uczestnika imprezy rowerowej do
indywidualnych konsultacji lekarskich dopuszczających go do udziału w imprezie masowej
związanej z wysiłkiem fizycznym. Zgłoszenie kandydatury na uczestnika imprezy rowerowej
traktowane będzie przez organizatora jako dopuszczenie przez lekarza, danego zgłaszającego
się na uczestnika, bez przeciwwskazań do jazdy na rowerze w trudnych warunkach
terenowych.
4. Istnieje obligo dotyczące odpowiedzialności uczestnika w zakresie właściwego stanu
technicznego roweru i wyposażenia go w światła (przednie i tylne), przynajmniej jeden
sprawny hamulec oraz dzwonek.
5. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery obok siebie,
utrzymując właściwe odległości w grupie.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej
uczestników.
7. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych.
8. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy Kierunkowym Grup Rowerowych w tym pogorszenie
się samopoczucia i zdrowia.
9. Zabrania się przystępować do imprezy rowerowej uczestnikom będącym w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywać alkohol podczas trwania imprezy
rowerowej.
10. Zabrania się przystępować do imprezy rowerowej uczestnikom będącym pod wpływem
środków odurzających lub ich zażywania w czasie trwania imprezy rowerowej.
11. Uczestnik imprezy rowerowej stosuje się do postanowień Kodeksu Drogowego w zakresie
przepisów dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym.
12. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę
zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego.
13. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie rowerowej pod opieką
rodzica lub opiekuna.
14. Udział w imprezie rowerowej jest bezpłatny.
15. Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy rowerowej, nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie imprezy.

16. Uczestnikom imprezy rowerowej zaleca się jazdę w kasku rowerowym oraz wyposażenie
się w stosowny ubiór oraz akcesoria adekwatne do pogody (peleryna przeciwdeszczowa,
krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne).
17. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy
rowerowej ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez
uczestników imprezy rowerowej.
19. Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak
i bezpieczeństwu innych, będą usuwani z trasy imprezy rowerowej przez odpowiednie służby
mundurowe.
20. Wszyscy uczestnicy imprezy rowerowej wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z imprezy rowerowej zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z uczestnikami imprezy rowerowej mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
21. Zabrania się samowolnego opuszczania kolumny marszowej przez uczestników imprezy
rowerowej podczas wykonywania marszu oraz na planowanych postojach.
22. Uczestnicy imprezy rowerowej którzy samowolnie opuszczą kolumnę marszową nie
podlegają ubezpieczeniu. Organizator rajdu nie bierze w tym przypadku odpowiedzialności za
wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób.
23. W uzasadnionych wypadkach gdy Uczestnik zamierza opuścić kolumnę marszową fakt
ten należy zgłosić osobiście Organizatorowi imprezy rowerowej.
24. Korzystać z atestowanego kasku rowerowego podczas uczestnictwa w imprezach
rowerowych organizowanych przez Koło, treningach rowerowych oraz innych, wspólnych
wyjazdach pod patronatem Koła. W przypadku stwierdzenia braku posiadania kasku przez
Członka Koła nastąpi jego usunięcie z trasy przejazdu. W przypadku powtórnego zaistnienia
wymienionej sytuacji Zarząd Koła nałoży na Członka karę porządkową zgodną z § 15
Katalogu kar porządkowych.
23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
24. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
25. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

