
REGULAMIN WYCIECZEK / RAJDÓW ROWEROWYCH
LUBELSKIEGO KLUBU TURYSTYKI KOLARSKIEJ „WELOCYPED”

1. Lubelski  Klub  Turystyki  Kolarskiej  „WELOCYPED”  jest  organizatorem  niedzielnych

wycieczek i kilkudniowych rajdów rowerowych w okresie od kwietnia do listopada.

2. Każdy  członek  Klubu  zobowiązuje  się  opracować  i  poprowadzić  przynajmniej  jedną

wycieczkę/rajd w sezonie rowerowym indywidualnie lub zespołowo.

3. Miejsce zbiórki z zasady jest ustalone tzn. niedziela godz.9.30 Pl. Litewski, jednak każdy

prowadzący wycieczkę/rajd ma prawo zmienić miejsce i  godzinę odjazdu po uprzednim

 2-tygodniowym powiadomieniu ustnym lub internetowym. Istnieje możliwość dołączenia

do grupy w ustalonym wcześniej miejscu na trasie wyjazdu.

4.  Prowadzący wycieczkę /rajd ma obowiązek:

- sprawdzenie listy uczestników,

- przekazanie numeru telefonu kontaktowego,

- poinformowanie o zasadach uczestnictwa i bezpieczeństwa,

-zaznajomienie  uczestników  z  trasą  i  długością  wycieczki/rajdu  oraz  planowanymi

miejscami i czasem postojów,

-prowadzenie wycieczki/rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu

drogowym,

-posiadanie apteczki z podstawowymi środkami opatrunkowymi,

-posiadanie kamizelki odblaskowej – PILOTA.

5. Każdy uczestnik wycieczki/rajdu jest zobowiązany do:

-posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

- znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

- stosowania się do uwag i wskazówek prowadzącego,

- nie wyprzedzania prowadzącego grupę,

-poinformowania  organizatora  wycieczki  o  zmęczeniu  lub  gorszym  samopoczuciu,

ewentualnej rezygnacji lub zamiarze odłączenia się od grupy,

- posiadania elementów odblaskowych na ubraniach i przy rowerach,

- udzielania pomocy innym uczestnikom w razie awarii lub wypadku.



6. Udział  w  wycieczkach/rajdach  jednodniowych  dla  członków  Klubu  jest  bezpłatny,

natomiast  koszt  udziału  osoby  spoza  klubu  wynosi  2  zł.  Pieniądze  zbierać  będzie

organizator wycieczki/rajdu z wpisem na listę. Zebrane pieniądze wpłacane będą do

kasy Oddziału Miejskiego PTTK Lublin. Lista w załączniku.

7. Udział w wycieczkach/rajdach kilkudniowych będzie poprzedzony zapisami z wpłatą

wpisowego. Dla członków Klubu będzie to koszt 1 noclegu np. 25 zł, natomiast wpisowe

osoby spoza Klubu będzie powiększone o 20 zł / np. razem 45 zł/. Pieniądze zbierać

będzie  organizator wycieczki/rajdu  z  wpisem na  listę.  Zebrane  pieniądze  wpłacane

będą do kasy Oddziału Miejskiego PTTK Lublin. 

8. W  przypadku  wyjazdów  kilkudniowych  pierwszeństwo  uczestnictwa  przysługuje

członkom Klubu.

9. Przy  wyjazdach  kilkudniowych  prowadzący   ma  obowiązek  sporządzić  listę

uczestników i kopię przedłożyć w Oddziale Miejskim PTTK.

10. Członkowie  PTTK  z  opłaconą  składką  członkowską  na  rok  bieżący  posiadają

ubezpieczenie  od  NNW.  Pozostali  uczestnicy  wycieczek/rajdów  rowerowych

organizowanych przez Klub Welocyped powinni ubezpieczyć się we własnych zakresie.

Klub  Welocyped,  jak  też  i  Oddział  Miejski  PTTK w  Lublinie  nie  ponoszą  żadnej

odpowiedzialności  w  przypadku  zaistnienia  nieszczęśliwego  wypadku  lub  jakiejś

szkody materialnej.

11. Przed  wyruszeniem na  trasę  prowadzący  wycieczkę/rajd  wyznacza  siebie  bądź  osobę,  

która będzie prowadzącą i zamykającą peleton. 

12. Prowadzący  grupę  dyktuje  tempo  jazdy  dostosowane  do  warunków  terenowych  

i pogodowych. Osoby słabsze kondycyjnie powinny jechać na początku grupy.

13. Osoba  zamykająca  peleton  powinna  ostrzegać  dzwonkiem  jadących  z  przodu  

o nadjeżdżających z tyłu pojazdach.

14. Na wskutek złych warunków atmosferycznych prowadzący wycieczkę/rajd może ją odwołać



po uprzednim powiadomieniu potencjalnych uczestników.

15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce / rajdzie tylko pod opieką rodziców lub

opiekunów prawnych.

16. Zabrania  się  uczestnictwa  w  wycieczce/rajdzie  po  spożyciu  alkoholu  oraz  zabrania  się

spożywania alkoholu w trakcie jego trwania.

17. Zaleca się używanie kasku i kamizelki odblaskowej.

18. W przypadku  rażącego  naruszenia  zasad  regulaminu  prowadzący  ma  prawo  wykluczyć

uczestnika z wycieczki/rajdu.

19. Organizator  wycieczek/rajdów nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  nieprzestrzegania

regulaminu przez uczestników.

20. Członkowie  LKTK  „Welocyped”  biorący  udział  w  wycieczce/rajdzie,  są  zobowiązani

zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników.

21. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu LKTK Welocyped.

22. Powyższy  „Regulamin  wycieczek/rajdów  rowerowych”  został  przyjęty  na  posiedzeniu

Zarządu  LKTK  „Welocyped”  w  dniu  5  marca  2015  r.  i  obowiązuje  od  dnia  podjęcia

uchwały.


