REGULAMIN
„OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA URZECZU 2019 W GMINIE GÓRA
KALWARIA”

1.

CEL IMPREZY:
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego,
- popularyzacja jazdy na rowerze jako atrakcyjnej i zdrowej formy ruchu,
- popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Miasta i Gminy Góry
Kalwarii,
- rozwój turystyki rowerowej,
- promocja Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

2.

ORGANIZATORZY
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
Tel.: 22 727 34 12
oraz
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii
ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria
Tel. 508 677 581

3.

TERMIN I MIEJSCE
Wycieczka rowerowa odbędzie się 27.04.2019 r. (sobota) na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Start (godz. 9:00): Góra Kalwaria ul. Ks. Z. Sajny 1, meta (11:30): Góra Kalwaria ul. Ks. Z. Sajny 1.

4.

TRASA I DYSTANS
Dystans: około 30 km.
Start: Góra Kalwaria ul. ks. Z. Sajny 1 (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej).
Meta: Góra Kalwaria ul. ks. Z. Sajny 1 (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej).
Trasa: Góra Kalwaria ul. ks. Z. Sajny 1 (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej) – ul.
Kalwaryjska – skręcamy w lewo na ul. Mariańską (lewiatan) – skręcamy w prawo na ul. Polną – z ul.
Polnej skręcamy w lewo na ul. Papczyńskiego – z ul. Papczyńskiego skręcamy w prawo na Marianki
– z Marianek w lewo jedziemy na ul. Wiejską do Sobikowa – z Sobikowa na Cendrowice i skręcamy

w prawo w stronę Sierzchów i Dobiesz – z Dobiesza skręcamy w prawo ul. Leśna na Wilczynek –
Dojeżdżamy do „TRAKTU KRÓLEWSKIEGO” (niebieskie dźwigi) i skręcamy w prawo ul. Spokojna
i kierujemy się w lewo ul. Akacjowa na Kąty – Kąty, przecinamy ul. Pijarską, skręcamy w lewo i zaraz
w prawo i kierujemy się na Tomice ul. Mikołaja Reja – z Tomic w prawo ul. Jana Kochanowskiego i
udajemy się prosto w stronę Wólki Załęskiej – w lewo na Wólkę Załęską ul. Jana Kochanowskiego –
z ul. Jana Kochanowskiego w lewo na Wólce Załęskiej (główna droga) – z Wólki Załęskiej przecinamy
drogę Góra Kalwaria/Konstancin i kierujemy się na Wólkę Dworską – z głównej drogi skręcamy w
prawo (koło stawu), ciągle główną drogą i w lewo do wału przeciwpowodziowego i przy wale
skręcamy w prawo do Góry Kalwarii na ul. Lipkowską – z ul. Lipkowskiej skręcamy w ul. Ks. Z.
Sajny i kierujemy się do Biblioteki i Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Ks. Z. Sajny
1.
5.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wycieczka rowerowa adresowana jest do każdej zainteresowanej osoby pełnoletniej. Ze względu na
długość trasy nie zaleca się udziału w wycieczce dzieciom młodszym. Ich udział jednak jest możliwy
tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnikiem Wycieczki Rowerowej może zostać osoba pełnoletnia, która w określonym terminie
dostarczy wypełnione zgłoszenie udziału w wycieczce rowerowej wraz z własnoręcznie złożonym
podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Uczestnikiem Wycieczki Rowerowej może zostać osoba niepełnoletnia, która wraz ze zgłoszeniem
dostarczy Organizatorowi pisemną zgodę na udział w wycieczce rowerowej od rodziców lub prawnych
opiekunów z ich podpisem i numerem PESEL. Rodzic lub opiekun prawny powinien przebywać
w czasie imprezy wraz z osobą niepełnoletnią, której opieki się podjął. Dopuszcza się, by osoby
niepełnoletnie przebywały pod opieką innego rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna, jeśli ten
wyraził na to pisemną zgodę. Dzieci młodsze mogą brać udział w wycieczce tylko pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 10. roku życia zobowiązane są
posiadać kartę rowerową ewentualnie inny dokument uprawniający do poruszania się rowerem,
np. prawo jazdy kat A1 lub T, uprawnienia do kierowania motorowerem!
Uczestnicy indywidualni lub rodziny zobowiązani są do jazdy zgodnie z kolumną Uczestników
wycieczki.
Uczestnik powinien posiadać własny rower. Rower powinien być sprawny i nadawać się do
bezpiecznego korzystania, także niezagrażającemu życiu i bezpieczeństwu innych Uczestników
wycieczki.
Uczestnik zobowiązany jest posiadać kask rowerowy oraz kamizelkę odblaskową.
Wszyscy Uczestnicy Wycieczki Rowerowej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
6. ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ROWEROWEJ
Uczestnicy wycieczki poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Wycieczka rowerowa odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy zobowiązani
są do korzystania z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy wycieczki.
Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego.

Uczestnicy powinni przemieszczać się w grupach 15-osobowych w odległości 200 m od siebie.
Odległości między rowerami w grupach powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie:
2-3 metry, ale nie więcej niż 5 m.
Uczestnicy jadą za osobą odpowiedzialną – przewodnikiem całej grupy, która nadaje prędkość około
20 km/h i kierunek jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego rowerzysty. Nie można wyprzedzać kierownika całego peletonu.
Uczestnik zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy
zachowaniu ostrożności. Podczas zjazdów należy kontrolować prędkość i hamowanie. Nie należy
rozpędzać się ani wyprzedzać. Wycieczka rowerowa nie jest wyścigiem, dlatego zabrania ścigania się.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postój należy zorganizować poza jezdnią.
Pełnoletni Uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Uczestnik niepełnoletni
bierze udział w wycieczce za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatora Wycieczki Rowerowej.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru. Uczestnik korzysta
z własnego roweru na własną odpowiedzialność.
Na trasie wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz:
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- zaśmiecania trasy wycieczki oraz miejsc przyległych,
- niszczenia przyrody,
- indywidualnej jazdy bez opiekuna,
- zbaczania z trasy wycieczki bez zgody organizatora,
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,
- zajeżdżania drogi innym uczestnikom wycieczki i użytkownikom drogi - zwalniania lub
zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.
Organizator Wycieczki Rowerowej zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Uczestnika za
nieprzestrzeganie regulaminu i przekazanie go odpowiednim służbom.

Organizator wycieczki gwarantuje:
bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki przez służby porządkowe,
- zabezpieczenie pomocy medycznej.
- zapewnienie

Organizator wycieczki zapewnia ubezpieczenia OC na kwotę 100 000 i NNW na kwotę 60 000.

7.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście lub skanem drogą elektroniczną poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na profilu facebook: Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Centrum

Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
a także Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii oraz na stronie internetowej: http://www.gorakalwaria.pl/,
http://biblioteka.gorakalwaria.pl/, http://www.osirgorakalwaria.pl/, http://www.kulturagk.pl/.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza do udziału w Wycieczce Rowerowej
najpóźniej do 24.04.2019 r.

Limit zgłoszeń: 50 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w wycieczce jest dobrowolny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w trakcie trwania wycieczki
zarówno wobec Uczestników, jak i osób trzecich.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione w czasie wycieczki, a także za
szkody wyrządzone przez Uczestników.
Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada
osobiście.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich Uczestników
wycieczki.
W trakcie trwania wycieczki Uczestników obowiązuje strój sportowy. Uczestnik powinien także być
ubrany w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu wycieczki.
Wycieczka Rowerowa odbędzie się w zależności od pogody!
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych imprezy.
Uczestnicy wycieczki biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Udział w wycieczce jest równoczesny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.
Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
oraz
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii
Współorganizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

