
Regulamin wycieczek i rajdów kolarskich organizowanych przez

Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK

1. Uczestnicy wycieczek i rajdów biorą udział na własną odpowiedzialność.

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników.

3. Uczestnicy wycieczek i rajdów odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

4. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne i inne wydarzenia losowe wycieczka lub

rajd mogą zostać odwołane.

5. Uczestnicy wycieczek i rajdów zobowiązani są do:

punktualnego przybycia na miejsce startu, posiadania sprawnego roweru

wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadania niezbędnych

części zamiennych i narzędzi, przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

słuchania poleceń prowadzącego, niewyprzedzania prowadzącego, poinformowania

prowadzącego o odłączeniu się od grupy, pomagania innym uczestnikom wycieczek

i udzieleniu pierwszej pomocy, posiadania dokumentu tożsamości.

6. Uczestnicy przed wzięciem udziału w wycieczce lub rajdzie powinni ocenić swoją
kondycję i umiejętności co do dystansu i ukształtowania terenu.

7. Zabrania się uczestnictwa w wycieczce po spożyciu alkoholu i środków odurzających.

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, przepisów p.poż i

wszystkich innych przepisów dotyczących miejsc publicznych.

9. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego. W przypadku awarii uczestnik

dokonuje napraw we własnym zakresie i na własny koszt.

10. Wskazane jest zabranie na wycieczkę: płynów do picia, prowiantu,

nakrycia głowy, dodatkowego oświetlenia, odzieży przeciwdeszczowej.

11. Osoby do 10 roku mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych.

12. Osoby w wieku 11 – 17 lat mogą brać udział w wycieczkach i rajdach pod warunkiem

posiadania Karty Rowerowej.

13. W przypadku rażącego naruszenia:  zasad regulaminu i bezpieczeństwa uczestników

wycieczki lub rajdu, prowadzący ma prawo wykluczyć uczestnika z wycieczki.

14. O miejscach zbiórek wycieczek i rajdów oraz godzinach spotkania decyduje Zarząd

Klubu lub osoba prowadząca.

15. Na wycieczkach i rajdach robione są zdjęcia w celach reklamowych, pamiątkowych,

sprawozdawczych, prezentacyjnych.

16. Na wycieczkach spisywana jest lista uczestników z imienia i nazwiska w celach

statystycznych i dokumentacyjnych oraz konkursowych tylko dla klubowiczów.

17. Udział w wycieczce lub rajdzie jest jednocześnie zgodą na akceptację regulaminu.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.


