
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PTTK O/M YSŁOWICE 
 
1 - Zgłoszenie w biurze PTTK O/Mysłowice uczestnictwa w Rajdzie oraz terminowe dokonanie wpłaty 

wpisowego.  Decyduje kolejność zgłoszeń. 
2 - Posiadanie aktualnie opłaconej legitymacji PTTK, dokumentu tożsamości i karty rowerowej (prawa 

jazdy). Posiadanie sprawnego roweru i zapasowej dętki. Drużyna (grupa) powinna posiadać apteczkę 
i reperaturkę. 

3 - Przestrzeganie Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, przepisów o ochronie przyrody, zabytków, p-poż. 
I ciszy nocnej. Zakaz spożywania napojów alkoholowych w czasie dojazdu, powrotu i trwania Rajdu oraz 
palenia tytoniu w grupie  uczestników. Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych, pomoc 
koleżeńska w czasie Rajdu, podporządkowanie się kierownikowi Rajdu. 

4 - Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
 
Zalecenia i informacje dla uczestników Rajdu 
 
1 -  Rajd ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział wszyscy turyści indywidualnie lub drużynowo, 
2 - Drużyna może liczyć maksymalnie 15 osób. Jedna osoba w jej składzie jest kierownikiem drużyny. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
3 - Rajd odbędzie sie bez względu na pogodę. Trasy będą prowadzone przez przewodników, pilotów 

wycieczek i przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Tempo jazdy rekreacyjne. Na trasach wyżywienie 
na własny koszt. Istnieje możliwość zamówienia ciepłych napoi i posiłków dla całej grupy 

4 - Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie 

5 - Dane osobowe uzyskane przy zgłoszeniu zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie do celów 
meldunkowych i ewidencyjnych. 

 
REGULAMIN WYCIECZEK i RAJDÓW ROWEROWYCH  PTTK O/MYS ŁOWICE 

 
1. Udział w wycieczkach rowerowych organizowanych przez PTTK O/Mysłowice mogą wziąć wszyscy, 

którzy mają ukończone 18 lat. Młodsi muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Jeżeli mają, nie 
mniej  niż 15 lat mogą jechać bez opiekunów, ale za pisemna zgodą rodziców.  Dzieci poniżej 15 lat 
mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. . 

2. Udział w wycieczkach odbywa się na własną odpowiedzialność. Warunkiem wspólnego "kręcenia" jest 
posiadanie sprawnego roweru, akceptacja regulaminu i zaleceń kierownika wycieczki. 

3. W czasie przejazdu należy przestrzegać zasad o bezpieczeństwie w ruchu drogowym: 
- kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób, na przedzie i z tyłu grupy jadą osoby dorosłe jako 
opiekunowie, na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż 
200 m, odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 - 5 m. 
- niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie 
- podczas jazdy w grupie każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
- zabrania się wyprzedzania, jazdy obok siebie, trzymania się za ręce i wszelkich zachowań które mogą 
przyczynić się do powstania kolizji i niebezpieczeństwa na drodze 

4. Uczestnik rajdu powinien posiadać: 
- technicznie sprawny rower, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - członkowie 

PTTK są automatycznie ubezpieczeni w ramach opłaconej składki PTTK 
- właściwy do warunków atmosferycznych ubiór (nakrycie głowy, kask, ochronę przeciwdeszczową itp.) 

oraz prowiant i napoje chłodzące. 
5. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca postoju, 
6. O zmęczeniu, słabym samopoczuciu lub awarii roweru każdy uczestnik powinien poinformować 

kierownika. 
7. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, 

oświetlenie, odblaski, pompka, zapasowa dętka, narzędzia do naprawy roweru, itp. 
8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy 
życiu. 

9. Podczas postoju należy szanować przyrodę, pracę człowieka, oraz zachowywać się stosownie w miejscach 
publicznych i sakralnych. 

10. Uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem 
wycieczki 

11. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego są równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie 
regulaminu i obowiązków uczestników Rajdu organizowanego przez PTTK O/Mysłowice 

 


