
REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ dla uczestnika wycieczki  

 

1. Uczestnik wycieczki musi posiadać kartę rowerową. Wyjątkiem są uczestnicy rajdu 

którzy ukończyli 18 lat. 
 

2. Uczestnik powinien mieć zgodę od rodziców zezwalającą na udział w wycieczce 

rowerowej. 
 

3. Uczestnicy wycieczki powinni znać przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzysty 

i stosować się do nich. 
 

4. Poruszając się po drogach publicznych trzymamy się prawej strony jezdni. 
 

5. Uczestnicy muszą mieć sprawne technicznie rowery. 
 

6. Poruszamy się w kolumnie (jeden za drugim). Odległość jednej kolumny od drugiej musi 

wynosić 200 metrów. 

 

7. Opiekunowie wycieczki jadą na początku i na końcu kolumny. 
 

8. Uczestnicy wycieczki rowerowej powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp, tzn. 

5 metrów rower od roweru, aby w sytuacji nagłego hamowania nie doszło do kolizji. 
 

9. Uczestnicy zobowiązani są dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz warunków 

panujących na drodze. 
 

10. Tempo jazdy musi być również dostosowane do możliwości najsłabszego rowerzysty. 
 

11. Uczestnicy nie mogą wykonywać żadnych niebezpiecznych manewrów w trakcie trwania 

wycieczki. Nie wyprzedzamy kolegów ani opiekunów, nie jedziemy też jeden obok drugiego. 
 

12. Rowerzyści nie mogą przejeżdżać przez przejścia dla pieszych (należy zejść z roweru 

i przeprowadzić go przez przejście). 
 

13. Na wycieczce nie można spożywać alkoholu, środków odurzających, palić papierosów 

ani używać e-papierosów (w razie podejrzenia o taki czyn, uczestnika z wycieczki zobowiązany 

będzie odebrać rodzic/prawny opiekun; będą również wyciągnięte konsekwencje – obniżona 

ocena z zachowania). 
 

14. W razie wypadku uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt nauczycielowi, który 

podejmie odpowiednie działania. 
 

15. Wyjeżdżając na wycieczkę należy zabrać ze sobą niezbędny zestaw naprawczy. 
 

16. Uczestnik powinien ubrać się stosownie do pogody. 
 

17. Każdy uczestnik wycieczki organizuje napoje i wyżywienie we własnym zakresie. 
 

18. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec 

siebie i osób trzecich. 

 

Zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem (czytelny podpis): 
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