ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA/DZIECI W WYCIECZCE ROWEROWEJ
W GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Informacje o wycieczce:
Planowana trasa wycieczki: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Godzina wyjazdu: ……………………………………

Przewidywany czas przejazdu: ………………………………………………

Imię i nazwisko przewodnika (pracownik GLPK): ……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów grupy: …………………………………………………………………………………………………..
Nr kom. do opiekuna/opiekunów grupy: …………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci w wycieczce rowerowej. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/am się z poniższym regulaminem wycieczki i akceptuję go bez zastrzeżeń.
…………….……………………………………………
(data i podpis opiekuna grupy)
REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH
W GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
I.
Postanowienia ogólne.
1. Warunkiem wzięcia udziału w wycieczce rowerowej jest podpisanie przez opiekuna/opiekunów dzieci
pisemnej zgody na wyjazd;
2. Uczestnicy mają ukończone 10 lat i zdały egzamin na kartę rowerową;
3. Jeśli uczestnik korzysta z własnego sprzętu, przed wyjazdem konieczny jest przegląd jego roweru.
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy nie odpowiada za stan własnego sprzętu uczestnika;
4. Uczestnicy mogą skorzystać z rowerów, którymi dysponuje Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.
Park deklaruje sprawność udostępnionych rowerów;
5. Wycieczki odbywają się przy nieograniczonym ruchu samochodowym, drogami o charakterze
lokalnym tj. gruntowymi, gminnymi, powiatowymi, w wyjątkowych sytuacjach wojewódzkimi.
II.
Obowiązki przewodnika wycieczki.
1. Przewodnik zobowiązany jest poinformować uczestników o planowanej trasie wycieczki.
2. W sytuacji uniemożliwiającej przejazd zaplanowaną trasą lub z innego ważnego powodu, przewodnik
może zmodyfikować trasę wycieczki podczas jej trwania;
3. Przewodnik wyposażony jest w podręczną apteczkę i środki opatrunkowe;
4. Przewodnik podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika z wycieczki, w sytuacji rażącego łamania
niniejszego regulaminu lub gdy zachowanie uczestnika stwarza zagrożenie dla siebie lub innych;
5. Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zgubione lub zniszczone przez
uczestników w trakcie wycieczki;
6. Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło w wyniku nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu.
III.
Obowiązki opiekuna/opiekunów grupy.
1. Opiekun/opiekunowie zapoznają się z poniższym regulaminem i wyrażają pisemną zgodę na udział
grupy dzieci w wycieczce;
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2. Minimum jeden z opiekunów ma obowiązek osobistego uczestniczenia w wycieczce;
3. Opiekun zobowiązany jest do nadzorowania dzieci w przestrzeganiu niniejszego regulaminu;
4. Opiekun zobowiązany jest do niezwłocznej interwencji w przypadku kontuzji podopiecznego
uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy, lub w sytuacji wykluczenia uczestnika z wycieczki.
IV.
1.
2.
3.

Obowiązki uczestnika wycieczki.
Uczestnik zapoznaje się, akceptuje i przestrzega niniejszego regulaminu;
Uczestnik stosuje się do poleceń wydawanych przez opiekuna i przewodnika wycieczki;
Uczestnik porusza się na trasie wycieczki zgodnie z zasadami określonymi w pkt V. „Zasady poruszania
się na trasie wycieczki” niniejszego regulaminu;
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie bezpieczeństwa podczas wycieczki;
5. Uczestnik odpowiada osobiście za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych
obowiązujących przepisów prawa;
6. Uczestnik powinien być ubrany w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu wycieczki
oraz mieć założony na głowę kask ochronny.

V.

Zasady poruszanie się na trasie wycieczki.
1. Uczestnicy wycieczki poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zawartymi w ustawie
Prawo ruchu drogowego z dn. 20 czerwca 1996 z późn. zm.;
2. Uczestnicy poruszają się w rzędzie za przewodnikiem wycieczki. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie
przewodnika;
3. Grupę rowerową zamyka jeden z opiekunów;
4. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi;
5. Jadąc rzędem należy zachować co najmniej 1-metrową odległość między rowerami, a przy zjazdach
co najmniej 4-metrową;
6. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe
zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowania stóp z pedałów;
7. Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany i przeprowadzony z
upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania;
8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość
poprzez pulsacyjne hamowanie, a podczas postoju nie należy tarasować drogi.
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