
REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH CHODŹ NA ROWER: 
 
I. Cel wycieczek 
 
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy 
Piaseczno 
2. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 
3. Rozwijanie turystyki rowerowej. 
4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Piaseczno 
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad 
bezpiecznej jazdy na rowerze. 
 
II. Organizator 
 
Organizatorem akcji „Chodź na rower” jest Fundacja Violet Kiwi 
Pomysłodawca i koordynator akcji: 
Agnieszka Jarzębska 
tel.: 502-355-053 
agnieszka.jarzebska@gmail.com 
 
III. Współorganizatorzy 
 
· Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
 
IV. Terminy wycieczek 
 
Wycieczki odbywać się będą w niedzielę: 
6 i 20 maja 
10 i 24 czerwca 
15 i 29 lipca 
12 sierpnia 
Uczestnicy wycieczek spotykają się o godz. 10.00 na rynku przy fontannie w Piasecznie 
(Plac Piłsudskiego). 
 
V. Trasy wycieczek 
 
Trasy wycieczek przebiegać będą przez najpiękniejsze, znane i nieznane zakątki gminy 
Piaseczno. Wycieczki prowadzony będą na drogach zaliczanych do kategorii dróg 
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych. 
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. 

 
 VI. Przebieg wycieczek 

 
1. Zbiórka uczestników wycieczek 
- godz. 10.00 na rynku przy fontannie w Piasecznie 
- w trakcie trwania wycieczek planowane są dwa krótkie postoje oraz jeden dłuższy 
z możliwością zorganizowania ogniska 
- konkursy rowerowe – losowanie nagród dla uczestników wycieczek 
- godz. 16 powrót na rynek, koniec wycieczki. 

 
 VII. Organizacja wycieczek 

 
1. Wycieczki mają charakter otwarty o nieograniczonej liczbie uczestników. 
2. Wycieczki odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
3. Uczestnicy wycieczek zostaną wyposażeni w kamizelki odblaskowe 
4. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników wycieczek czuwają osoby współpracujące z 
Fundacją Violet Kiwi 



5. Wycieczki prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników 
rajdu. 
6. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 
uczestnik informuje organizatora o tym fakcie i udzielana jest mu pomoc. 
7. Po zakończeniu wycieczki (powrocie na rynek), jego uczestnicy udają się do domów 
indywidualnie, we własnym zakresie. 
 
VIII. Warunki uczestnictwa 
 
1. Uczestnictwo w wycieczkach jest nieodpłatne. 
2. Osoby dorosłe uczestniczą w wycieczkach indywidualnie, a osoby niepełnoletnie do 15 
roku życia pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad 
niepełnoletnimi uczestnikami wycieczek. 
3. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 
niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. 
4. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 
atmosferycznych w dniu wycieczki. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 
5. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw 
naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę 
przebitej opony. 
6. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 
środków odurzających. 
7. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego 
stosowania. 
 
IX. Obowiązki uczestników wycieczek 
 
1. Przestrzeganie regulamin rajdu. 
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki rajdu, oraz poleceń 
wydawanych przez osoby zapewniające bezpieczeństwo przejazdu. 
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w 
podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. 
5. Stosowanie się do zakazów: 
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2) używania otwartego ognia, 
3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, 
4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 
ostrych przedmiotów, 
6. Nie zaśmiecanie trasy wycieczek i dbanie o środowisko naturalne. 
7. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu: 
1) zabrania na rajd telefonu komórkowego, 
2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego. 
 
X. Zasady poruszania się na trasie rajdu 
 
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem wycieczki, w rzędzie. 
3. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda 
równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz 
zdejmowanie stóp z pedałów. 
4. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
5. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 
 
 
 



XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 
 
1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego wycieczkę 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania wycieczek przez osoby współpracujące 
ze 
Fundacją Violet Kiwi 
3. Przekazanie uczestnikom wycieczek, na starcie kamizelek odblaskowych. 
4. Organizacja loterii z nagrodami dla uczestników wycieczki. 
 
XII. Postanowienia końcowe 
 
1. Udział w wycieczkach jest dobrowolny. 
2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność, a 
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów 
podczas trwania rajdu. 
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas pokonywania trasy. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania wycieczek 
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada. 
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
spowodowane przez uczestników wycieczek w których brali oni udział. 
7. Uczestnik wycieczek akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 
8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 
9. Wszyscy uczestnicy startując w wycieczkach wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów. 
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
11. Organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczek. 
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 
niepełnoletnich uczestników rajdu. 
13. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 
 
 
Strona internetowa organizatora wycieczek: chodz-na-rower.blogspot.com  
 

http://chodz-na-rower.blogspot.com/�
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