Regulamin Wycieczek Kolarskich organizowanych przez
Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera
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Uczestnicy wycieczek* biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ubezpiecza uczestników.
Uczestnicy wycieczki odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
Wycieczki odbywają się bez względu na pogodę.
Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do:
• punktualnego przybycia na miejsce startu
• posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie
z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itd.)
• przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• stosowania się do wskazówek prowadzącego
• niewyprzedzania prowadzącego wycieczkę
• poinformowania prowadzącego o rezygnacji z wycieczki lub chęci odłączenia
się od grupy
• pomocy innym uczestnikom wycieczki w przypadku awarii lub wypadku
6. Uczestnik powinien zapoznać się z przewidywanym dystansem wycieczki i oszacować
swoje możliwości i umiejętności co do jego przebycia.
7. Zabrania się uczestnictwa w wycieczce po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu
w trakcie jej trwania, dotyczy również środków odurzających.
8. Osoby, które nie zgłoszą się na wycieczkę, tracą prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego (o ile jest przewidziane)
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Karty Turysty, przepisów
porządkowych miejsc i terenów po których się poruszamy (muzea, skanseny,
rezerwaty, lasy, parki, itp. )
10. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego, w przypadku awarii uczestnik
dokonuje napraw we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wskazane jest zabranie na wycieczkę:
• dokumentu tożsamości
• kasku (czapki z daszkiem lub chustki)
• dodatkowego oświetlenia roweru
• kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
• płynów do picia
• zapasowych części i narzędzi (np. dętki i pompki)
12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką dorosłych
(1 niepełnoletni – 1 dorosły).
13. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu prowadzący ma prawo wykluczyć
uczestnika z wycieczki.
14. Członkowie Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK są zobowiązani zwracać uwagę na
przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników wycieczki.
15. *termin „wycieczki” określa również rajdy, wyjazdy, wyjścia, spacery
Regulamin uchwalony przez Zarząd Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. H. Gintera w dniu
2 lutego 2017 roku i od tegoż dnia obowiązuje.

