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Załącznik nr. 1 
do szkolnego programu edukacyjnego  

„Rowerowa klasa” 2019 

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
 

 

Regulamin wycieczki rowerowej 

 

1. Organizator 

Organizatorem wycieczki rowerowej są wychowawcy, nauczyciele Regionalnego 

Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz rodzice, opiekunowie prawni. 

2. Kierownictwo wycieczki 
Kierownik wycieczki – Wychowawca klasy lub nauczyciel wskazany w „Karcie 

Wycieczki” 

Opiekun – nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni wpisani w „Karcie Wycieczki” 

3. Termin wycieczki 
Ustala wychowawca klasy w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły 

4. Trasa wycieczki 
Trasa wycieczki przebiega zgodnie z wybraną trasą proponowaną w programie 

„Rowerowa Klasa” lub zapisaną „Karcie Wycieczki”  

5. Przebieg wycieczki 
Odbywa się po wyznaczonej trasie. W trakcie trwania wycieczki planowane są krótkie 

postoje. 

6. Rozpoczęcie/Zakończenie wycieczki: Wycieczka rozpoczyna i kończy się na terenie 

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 

 

Organizacja wycieczki rowerowej 

 

1. Wycieczka ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 

2. W wycieczce planuje się udział do 30 osób,  (3x10). 

3. O udziale w wycieczce decyduje wychowawca klasy. 

4. Wycieczka odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

5. Uczestnicy wycieczki oznakowani są w kamizelki jednego koloru. Zaleca się posiadanie 

kasków. 

6. Uczestnicy wycieczki biorą udział w jednej z grup wyznaczonych przez Kierownika 

wycieczki. 

7. Na czele każdej grupy stoi opiekun/przewodnik, za którym poruszają się pozostali 

uczestnicy wycieczki zorganizowani w kolumnach. Nad bezpieczeństwem ruchu 

uczestników wycieczki czuwają Kierownik wycieczki i opiekunowie grup. 

8. Do każdej grupy przypisany jest jeden opiekun. 

9. Kierownik wycieczki ustala kolejność grup w kolumnie i wyznacza osobę prowadzącą i 

zamykającą w grupach.  

10. W grupie zamykającej jest wyznaczona osoba, wyposażona w apteczkę pierwszej 

pomocy. Przypadki konieczności pomocy należy zgłaszać niezwłocznie Kierownikowi 

lub opiekunom. 

11. Wycieczka prowadzona będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. 

12. Prowadzący wycieczkę oraz opiekunowie grup posiadają kamizelki w odmiennym 

kolorze od pozostałych uczestników. 

13. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 

uczestnik informuje niezwłocznie organizatorów rajdu. 

14. Organizatorzy wycieczki posiadają zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze 

do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. 
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Warunki uczestnictwa 

 

1. W wycieczce biorą udział uczniowie zgłoszeni w „Karcie Wycieczki” wraz z pisemną 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego do uczestnictwa w wycieczce. 

2. Rodzic – Opiekun prawny,  który zadeklarował opiekę nad uczestnikami wycieczki musi 

być uczestnikiem wycieczki. 

3. Uczestnicy wycieczki powinni zabrać ze sobą, na trasę wycieczki, napoje oraz produkty 

wysokoenergetyczne np. czekolada, batony. 

4. Uczestnicy wycieczki powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

atmosferycznych.  

5. Każdy z uczestników wycieczki powinien posiadać sprawny technicznie rower.  

6. Uczestnicy wycieczki nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 

środków odurzających. 

7. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu wycieczki i 

jego stosowania. 

 

Obowiązki uczestników wycieczki rowerowej 

 

1. Przestrzeganie regulamin wycieczki. 

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekuna. 

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Poruszanie się na trasie wycieczki zgodnie z zasadami określonymi Przez Kierownika 

wycieczki. 

5. Uczestniczenie w wycieczce od startu do jego zakończenia.  

6. Stosowanie się do zakazów: 

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

b) używania otwartego ognia,  

c) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, 

d) posiadania i używania w trakcie trwania wycieczki szklanych butelek, naczyń, itp. 

oraz ostrych przedmiotów, 

e) wcześniejszego opuszczania wycieczki bez zgody i wiedzy kierownika wycieczki . 

f) zaśmiecania trasy wycieczki. 

7. Dbanie o środowisko naturalne. 

8. Noszenie w sposób widoczny, przez cały czas trwania wycieczki, kamizelki przekazanej 

na starcie wycieczki. 

9. Uwzględnienie, zaleceń organizatora wycieczki:  

a) Zabrania się używania telefonu komórkowego podczas jazdy rowerem, 

b) zabrania się używania w trakcie jazdy aparatu fotograficznego, 

 

Zasady poruszania się na trasie rajdu 

 

1. Uczestnicy wycieczki poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

2. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się za przewodnikiem, w kolumnie. 

3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na 

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. 

4. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy 

zjazdach - 5 m. 

5. Uczestnicy wycieczki poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach. 

6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m. 

7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, ciągłej zmiany 

pozycji, a także jazdy bez trzymania kierownicy oraz zdejmowania stóp z pedałów.  
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8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy 

kontrolować przez hamowanie. 

10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 

muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym 

uczestnikom wycieczki. 

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w wycieczce jest dobrowolny. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania wycieczki. 

4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników na wskutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik wycieczki zgłoszony w „Karcie Wycieczki” akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

7. Wskazane jest posiadanie karty rowerowej, prawa jazdy.  

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekun prawny. 

9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  

10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

Statutem Szkoły. 

11. Wycieczka rowerowa w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać 

odwołana lub zrealizowany w innym terminie. 

12. Uczestnicy wycieczki obowiązani są do należytej dbałości za wypożyczony sprzęt 

rowerowy oraz akcesoria rowerowe będące w dyspozycji RCEZ w Biłgoraju.  

13. Kierownik Rajdu przekazuje osobie upoważnionej rowery oraz akcesoria rowerowe 

(kamizelki, kaski) w należytym stanie technicznym.  

 

Opracował: mgr Mirosław Późniak 


