REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH
organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
Naszym celem jest zorganizowanie udanych, przyjemnych i bezpiecznych wycieczek rowerowych dla
mieszkańców Gminy Leśna, toteż zobowiązujemy uczestników do przestrzegania poniższego
regulaminu:
1. Dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczkach pod opieką rodziców lub opiekunów pełnoletnich
i podporządkowują się ich poleceniom.
2. Rodzice, którzy nie mogą razem z dzieckiem niepełnoletnim uczestniczyć w wycieczce
przedkładają przewodnikowi wycieczki zgodę na udział dziecka w wycieczce wg załączonego
do niniejszego Regulaminu wzoru.
3. Uczestnik wycieczki musi posiadać dobrą umiejętność jazdy na rowerze.
4. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy (3-5m).
5. W czasie jazdy przewodnik wycieczki znajduje się zawsze na początku grupy i jeden opiekun na
końcu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń
przewodnika wycieczki.
7. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zachowanie, które mogłoby zakłócić przejazd lub
spowodować niebezpieczeństwo dla uczestników wycieczki i ruchu drogowego.
8. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.
9. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy podczas wycieczki.
10. Strój należy dostosować do jazdy na rowerze.
11. Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie wodę oraz prowiant.
12. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania kasku podczas jazdy rowerem.
13. Rower uczestnika powinien być sprawny i powinien być wyposażony: z przodu - w jedno
światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu - w jedno światło odblaskowe,
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
które może być migające, w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub
inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.
14. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest w każdej chwili do poinformowania przewodnika
wycieczki o skaleczeniu, zmęczeniu lub słabym samopoczuciu.
15. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania
środków odurzających.
16. W wycieczce planuje się uczestnictwo od 3 do 20 osób. Jeżeli będzie mniej niż 3 uczestników,
to wycieczka nie odbędzie się.
17. Organizator zapewnia apteczkę i zestaw naprawczy dla uczestników wycieczki, który będzie w
posiadaniu przewodnika wycieczki.
18. Wyrażenie zgody rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w wycieczce pod opieką
przewodnika wycieczki lub innego wskazanego opiekuna dokonuje się na formularzu
stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.
19. Uczestnictwo w wycieczce jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, brakiem
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie
zdjęć z wycieczki z wizerunkiem uczestnika na stronie internetowej www.okislesna.pl i
facebook’u.
20. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa
polskiego.

Leśna, 11.06.2020 rok

……………………..……..……………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
…………………………..………………………………………..
………………………………..…………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………….…………………………………………
(telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna)

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka
w wycieczce rowerowej organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… w wycieczce rowerowej,
która odbędzie się w dniu …………………………………….., w godzinach: 9:00 – 14:00 oraz przejęcie opieki
nad dzieckiem podczas wycieczki przez przewodnika wycieczki Tomasza Gajewskiego/wyznaczoną
osobę pełnoletnią *: ………………………………….……………………………. (imię i nazwisko)
Informuję, że:
1. zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych.
4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy
medycznej lub leczenie ambulatoryjne.
5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w
trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji
wycieczki rowerowej przez OKiS w Leśnej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

………………………………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
* niepotrzebne skreślić

