Regulamin wycieczek rowerowych „Odkrywanie Niska”
I.

II.

III.

Cel wycieczki
1. Propagowanie zdrowego stylu życia;
2. Poznawanie najbliższego regionu;
3. Promocja Gminy i Miasta Nisko;
4. Zapoznanie się z ważnymi dla miasta inwestycjami ostatnich lat.
Organizatorzy wycieczki
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku
Postanowienia ogólne
1. Każda z osób biorących udział w wycieczce jedzie na własną odpowiedzialność,
uczestnicy zobowiązuję się znać przepisy ruchu drogowego i ich przestrzegać.
2. W wycieczce mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
3. Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość.
4. Aby wziąć udział w wycieczce, uczestnik musi wypełnić Kartę zgłoszenia
i potwierdzić ją własnym podpisem.
5. Każdy uczestnik posiada sprawny, według swego uznania, rower i sam ponosi
ewentualne konsekwencje usterek; mile widziane wyposażenie w postaci:
odblasków, pompki, oświetlenia, dzwonka czy narzędzi do podstawowej naprawy
roweru.
6. Grupę będzie prowadził przewodnik wycieczki rowerowej (nie należy go
wyprzedzać), zgodnie z uprzednio ustaloną trasą.
7. Uczestnik wycieczki w każdej chwili może poinformować organizatora o zmęczeniu
czy słabym samopoczuciu i zasugerować odpoczynek.
8. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było hamowanie – 2,
3 metry, ale nie więcej niż 5.
9. Niedopuszczalna jest jazda dwóch uczestników wycieczki obok siebie, chyba że
poruszają się w terenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie
zbliża się inny pojazd.
10. Zgodnie z przepisami, ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może
przekraczać piętnaście osób. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna
wynosić minimum 200 metrów.
11. Po stwierdzeniu usterki najlepiej poinformować o tym przewodnika wycieczki, który
będzie mógł zarządzić zatrzymanie się grupy w celu usunięcia usterki.
12. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
13. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
14. Wycieczka rowerowa będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego,
mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy

pojedynczych zabudowań. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki.
15. Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
16. Regulamin, trasa wycieczki oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku https://mbp.nisko.pl oraz na
stronie Urzędu Gminy i Miasta Nisko http://nisko.pl
17. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 24 maja 2018 r. Możliwe jest
zgłoszenie się na wycieczkę w dniu jej organizacji.

