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Regulamin Wycieczki Rowerowej organizowanej w ramach  
XIX Pikniku Nad Odrą pod hasłem „Szlakiem Wałów 
Przeciwpowodziowych”  w dniu 22 sierpnia 2020 r. 

 
I. Cel wycieczki rowerowej: 
1. Popularyzacja walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych Gminy i okolic 
Malczyc. 
2. Popularyzacja turystyki rowerowej, oraz stworzenie warunków do aktywnego 
wypoczynku. 
3. Integracja społeczności lokalnej Malczyc w trakcie okolicznościowej imprezy. 
 
II. Organizator:  
Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic, ul. Sienkiewicza 10A 55-320 Malczyce. 
Rada Sołecka Malczyce 

 
III. Termin wycieczki rowerowej. 
Wycieczka rowerowa odbędzie się 22 sierpnia 2020 roku. 
Start godz. 13.30 -  parking Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach ul. Sienkiewicza  
 

      IV. Trasa wycieczki rowerowej   
( 20 km ) – Malczyce - Kwiatkowice - Kawice - Malczyce. 
Meta – przystań kajakowa obok Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach. 
 
V. Przebieg wycieczki rowerowej. 
- Zbiórka uczestników wycieczki 15 minut przed wyznaczonym przez organizatora 
terminem startu kolumny do której został zapisany przez organizatora.  
- Start pierwszej kolumny godz. 13.30 następne co 5 minut do wyczerpania listy 
startowej. 
- Uczestnicy jadą trasą wyznaczoną przez organizatora, każdą kolumnę prowadzi 
przedstawiciel organizatora.  
- Każda kolumna ( grupa ) która przejechała całą trasę oczekuje na przejazd pozostałych 
kolumn korzystając z przygotowanego poczęstunku.  
- Organizatorzy nie przewidują wstępu do obiektów w trakcie wycieczki rowerowej. 
- Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 16.00. Indywidualny powrót do domu 
uczestników. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę godziny startu w zależności od liczby 
uczestników. 
 
VI. Warunki uczestnictwa. 
1. Każdy uczestnik przed startem w wycieczce rowerowej ma obowiązek zapoznania się 
z regulaminem. Regulamin imprezy oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
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internetowej stowarzyszenia www.sympatycymalczyc.org.pl lub w kiosku Prymus 
p. Grabowieckich przy ul. 1 Maja w Malczycach w godz. jego otwarcia ( 8.00 – 17.00) od 
poniedziałku do soboty . 

      2. Chętni uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 18.08.2020r podpisanych  
      czytelnie /imieniem i nazwiskiem/ karty zgłoszenia. Karty możemy wysłać listownie na 
      adres SSMio ul. Sienkiewicza 10A 55-320 Malczyce lub dostarczyć do kiosku Prymus 
      (adres j.w).  

3. Uczestnicy wycieczki rowerowej obowiązkowo zostają ubezpieczeni przez organizatora 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Uczestnicy przy zgłoszeniu udziału wpłacają kwotę 10 zł na koszty ubezpieczenia oraz 
organizacje wycieczki. Przy zgłoszeniu listowym wpisowe można będzie wpłacić przed 
startem. 
5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 13 lat muszą do zgłoszenia dołączyć pisemną 
zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 
6. Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica 
lub opiekuna. 
 
VII. Zasady zachowania uczestników wycieczki rowerowej: 
Wycieczka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy 
wycieczki zobowiązani są do: 
 
1. Przestrzegania Regulaminu Wycieczki oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom kierownictwa wycieczki oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Wycieczki oraz uczestnictwo w nim dzieci nie 
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie wycieczki. 
3. Wycieczka nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zaleca się posiadanie kasku ochronnego. 
5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 
zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15 – 30 m. 
6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. 
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 
poszczególnymi grupami kolumny. 
8. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym 
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i 
spokojnie w szyku. 
9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru , nie wolno wyprzedzać. Należy 
kontrolować szybkość i hamowanie. 
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, 
na parkingu, łące lub polanie. 
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12. Przed wyruszeniem kierownik wycieczki omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem 
miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie. 
13. Uczestnicy biorą udział w Wycieczce na własną odpowiedzialność. 
 
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 
 
VIII. Na trasie zabrania się: 
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
2. Zaśmiecania trasy wycieczki oraz miejsc przyległych. 
3. Niszczenia przyrody. 
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 
5. Głośnego zachowywania się. 
6. Zbaczania z trasy Wycieczki bez zgody organizatora. 
 
IX. Odpowiedzialność organizatora. 
1. Organizatorzy Wycieczki nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  
w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
2. Udział w wycieczce rowerowej jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 
szkody wyrządzone przez uczestników. 
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
5. Organizator przewiduje atrakcje m.in.:  
- poczęstunek na zakończenie, 
- dyplom uczestnictwa w wycieczce. 
 
X. Postanowienia końcowe:  
1. Wszyscy uczestnicy startując w wycieczce wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu wycieczki, zamieszczonych w mediach oraz w 
materiałach promocyjnych organizatora. 
2. Udział w wycieczce jest równoznaczny z zapoznaniem się z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania.  
4. Komandorem wycieczki jest p. Ryszard Skuła. 
 
Zakończenie Wycieczki Rowerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach. 
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