
Regulamin wycieczki rowerowej 

1. Organizatorem wycieczki rowerowej jest Muzeum Historyczne w Przasnyszu (zwany 

dalej Organizatorem). 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki i jej regulaminem 

zamieszczonym na stronie muzeumprzasnysz.pl.  

3. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę 10 minut przed planowanym wyjazdem. 

4. Poruszamy się w 15 osobowej kolumnie, a opiekunowie jadą z jej przodu i z tyłu. 

(odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów na 

drogach publicznych). 

5. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają 

się w terenie niezabudowanym, szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny 

pojazd. 

6. Uczestnicy wycieczki rowerowej powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp, 

tzn. w sytuacji nagłego hamowania nie powinno dojść do kolizji. Odległości między 

rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale 

nie więcej niż 5. 

7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę, zarządza 

odpoczynek i nie można go wyprzedzać. 

8. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10 km ale nie jest to 

normą i zależy to od możliwości grupy. 

9. Wycieczka rowerowa odbywa się przy ogólnym ruchu drogowym. 

10. Organizator jest odpowiedzialny za rekrutację i rejestrację uczestników wycieczki. 

11. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają 

ukończone 18 lat. Dzieci poniżej 18. roku życia mogą jechać na wycieczkę wyłącznie 

pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

12. Osoby, które chcą się zarejestrować jako uczestnicy wycieczki zobowiązane są 

przekazać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres 

mailowy/numer telefonu, pesel. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: 

edukacja@muzeumprzasnysz.pl lub pod numerem telefonu: 29 752 28 66. 

13. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia wycieczki. 

14. O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń. 

15. Organizator decyduje o ostatecznej liczbie uczestników każdej wycieczki. 

16. Uczestnikiem wycieczki może być osoba, która będzie w trakcie jej trwania poruszała 

się na rowerze. Organizator nie zapewnia uczestnikom wycieczki rowerów. 

17. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego. 

18. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

19. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników, prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej 

trasę. 
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20. W trakcie trwania wycieczki zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków 

zagrażających życiu i bezpieczeństwu jazdy. 

21. W przypadku niedostosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych 

w regulaminie, Organizator za pośrednictwem prowadzącego wycieczkę ma prawo 

wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce. 

22. Organizator ma prawo do publikacji wizerunków uczestników wycieczki w relacjach 

multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczanych w lokalnej prasie. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne 

zdarzenia spowodowane przez uczestników wycieczki. 

25. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez 

nich spowodowane. 

26. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego regulaminu. Każdy z 

uczestników wycieczki potwierdza w pisemnym oświadczeniu fakt zapoznania się z 

niniejszym regulaminem , jak również fakt braku po jego stronie przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w wycieczce. 


