
 

       REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ „ROWEROWY DZIEŃ FLAGI” 

2 maja 2021r.  

 

 

1. Organizatorem wycieczki rowerowej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy z sie-

dzibą 27-660 Koprzywnica, ul. Rynek 39; tel. 15 847 63 22; kdk39@op.pl. 

2. Patronat nad wycieczką objęła Aleksandra Klubińska Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica. 

3. Termin wycieczki: niedziela 2 maja 2021r. Zbiórka o godzinie 10.00 nad koprzywnickim zalewem. 

4. Trasa wycieczki wynosi około 13 km i obejmuje: start i meta: teren przy wieży widokowej nad koprzyw-

nickim zalewem - ul. Floriańską - Beszyce Górne – Niedźwice – Trzykosy – Gnieszowice - ul. Floriańska - 

zalew. Szczegółowy opis trasy stanowi Załącznik Nr 1. Z trasą wycieczki rowerowej oraz regulaminem wy-

cieczki musi zapoznać się każdy uczestnik przed startem. 

5. Na wycieczkę rowerową obowiązują zapisy pod numerem telefonu organizatora 15 847-63-22  

w godz. 8.00-15.00 do 29 kwietnia 2021r. włącznie. Udział w wycieczce jest dobrowolny. 

6. Uczestnicy na starcie otrzymają mapę z trasą wycieczki oraz butelkę wody.  

7. W wycieczce rowerowej mogą brać wyłącznie udział osoby zdrowe. Każdy uczestnik podpisuje oświadcze-

nie stwierdzające jego zdolność do udziału w wycieczce (Załącznik Nr 2). 

8. Uczestnicy wycieczki rowerowej wypełniają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych i wizerunku. (Za-

łącznik Nr 3). 

9. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które na dzień 2.05.2021r. ukończyły 18 

lat. Osoby niepełnoletnie mogą jechać wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który bierze 

za dziecko odpowiedzialność. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów 

o ruchu drogowym. 

10. Podczas trasy nie należy jechać w zwartej grupie, każdy pokonuje trasę własnym tempem. 

11. Każde dziecko zobowiązane jest do posiadania kasku w celu zapewnienia bezpieczeństwa, natomiast 

wszyscy uczestnicy wycieczki rowerowej zobowiązani są posiadać sprawny rower i elementy odblaskowe 

(np. kamizelki, odblaski). 

12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje, szkody lub inne sytuacje zaistniałe 

podczas wycieczki. Uczestnicy jeśli uznają za stosowne, mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie.  

13.  W przypadku niekorzystnej zmiany pogody wycieczka może zostać przełożona na inny termin,  

o czym uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony FB MGOKiS w Koprzywnicy. 

14. W sytuacji mającej wpływ na bezpośrednie bezpieczeństwo uczestników, trasa wycieczki może zostać 

zmieniona lub skrócona, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na miejscu startu. 

15. Udział w wycieczce oznacza znajomość regulaminu, załączników i ich akceptację Załącznik Nr 4. 
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