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REGULAMIN 
wycieczek rowerowych  

organizowanych  
przez Klub Turystyki Kolarskiej  GRONIE  

 
1. Wycieczki rowerowe organizowane przez Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE powinny być 
    prowadzone zgodnie z poniższym regulaminem. 
 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest: 
   – wpisując się na listę uczestników, znać i akceptować niniejszy regulamin, 
   – posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem w dzwonek, oświetlenie, odblaski,  
      błotniki, narzędzia do naprawy roweru i części zamienne. 
 
3. Każdy uczestnik powinien: 
    – znać i przestrzegać przepisy ruchu drogowego, 
    – znać trasę wycieczki i planowane miejsca postojów, 
    – poinformować organizatorów wycieczek o zmęczeniu lub gorszym samopoczuciu, 
    – posiadać  dowód osobisty, a osoby niepełnoletnie legitymację szkolną.  
 
4. Przed wyruszeniem na trasę kierownik wycieczki wyznacza prowadzącego i zamykającego. 
 
5. Uczestnicy wycieczki na drogach publicznych jadą zwartą grupą, 

 – ilość rowerzystów jadących w grupie nie może przekraczać 15 osób, a odległość między 
grupami  powinna być nie mniejsza niż 200 metrów, 

    – odległości miedzy rowerami w grupie powinny umożliwiać bezpieczne hamowanie i 
wynosić  ok. 2-3 metry, ale nie więcej niż 5, 

    – grupę prowadzi „prowadzący”, który dyktuje tempo jazdy i wybiera drogę, a na końcu grupy 
jedzie „zamykający”. Dobrym zwyczajem jest nie wyprzedzanie „prowadzącego” i nie        
pozostawanie za „zamykającym”. Prowadzący i zamykający powinni mieć ze sobą łączność 

       wzrokową i telefoniczną. 
 
6. Niedopuszczalna jest jazda po drogach publicznych parami ( 2 uczestników wycieczki obok    

siebie) szczególnie w takich miejscach jak: przed końcem podjazdu, przed zakrętami o słabej  
    widoczności i podwójnej linii ciągłej. Dopuszcza się jazdę parami – jeżeli szerokość pasa 

ruchu pozwala na wyprzedzenie grupy (pary) przez pojazdy jadące w tym samym kierunku 
bez zmiany pasa ruchu. tj. bez konieczności zjechania przez pojazd wyprzedzający na lewy 
pas. 

 
7. Osoby niepotrafiące utrzymać jednakowego (równego) tempa jazdy powinny jechać za 
    prowadzącym wycieczkę.. 
 
8. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie. Każdy pokonuje wzniesienie 

własnym tempem, a na szczycie prowadzący zwalnia tempo jazdy do czasu dołączenia 
pozostałych uczestników wycieczki i zamykającego. 

 



9. Po stwierdzeniu usterki roweru należy zatrzymać się i usunąć ją.  
 
10. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach. 
 
11. Na wycieczce obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 
 
12. Będąc  ostatnim  w  szyku  należy  ostrzegać (dzwonkiem) jadących z przodu o 

nadjeżdżających z tyłu pojazdach. 
 

13. W wycieczce mogą brać udział dzieci tylko pod opieką rodziców, a młodzież w wieku 16 – 
18  lat za pisemną zgodą rodziców. 

 
14. Osoby zamierzające skrócić trasę (odłączyć się) winny powiadomić o tym kierownika grupy. 
 
15. Organizator wycieczek nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania regulaminu 
      wycieczek przez uczestników. 
 
16. Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na rok bieżący posiadają ubezpieczenie 

od NNW. Pozostali uczestnicy wycieczek rowerowych jadą na własną odpowiedzialność.      
(Ubezpieczają się we własnym zakresie) 
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