
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy:  „AGROTURYSTYKA U MAŁGOSI”– gospodarstwo agroturystyczne 

Państwa Żaków z Jarocina, GOKSTiR w Jarocinie 
 

Przewodnik wyprawy:  DAWID ŻAK (tel.: 600 629 090) 
 

Trasa:     JAROCIN - PORYTOWE WZGÓRZE - JAROCIN 
 

Termin:    18 sierpnia 2013 r. (NIEDZIELA), godz. 1000 - 1400 
 

Zbiórka i zapisy:   PLAC PRZED GOKSTIR W JAROCINIE, godz. 1000 
 
 
SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA: 
 
1.  Każda z osób biorących udział w wycieczce jedzie na własną odpowiedzialność, uczestnicy zobowiązują 

się do znajomości przepisów ruchu drogowego i ich przestrzegania. 
2. UWAGA: W wyprawie rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież do 16 roku życia 

jedynie w towarzystwie rodziców lub opiekunów. Młodzież starsza z oświadczeniem rodzica/opiekuna. 
Przed startem będą zbierane podpisane oświadczenia – warunek uczestnictwa. 

3. Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument: dowód osobisty, legitymację szkolną bądź kartę 
rowerową. 

4. Każdy uczestnik według swego uznania posiada sprawny rower i sam ponosi ewentualne konsekwencje 
usterek. Mile widziane dodatkowe wyposażenie w postaci: odblasków, pompki, oświetlenia, dzwonka, 
narzędzi do podstawowej naprawy roweru. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Jarocinie. 

5. Grupę będzie prowadził przewodnik wyprawy rowerowej (nie należy go wyprzedzać), zgodnie  
z uprzednio ustaloną trasą. 

6. Uczestnik wycieczki w każdej chwili może poinformować organizatora o zmęczeniu czy słabym 
samopoczuciu i zasugerować odpoczynek. 

7. Odległości miedzy rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale 
nie więcej niż 5 metrów. 

8. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wyprawy obok siebie, chyba, że poruszają się w trenie 
niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd. 

9. Zgodnie z przepisami, ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać piętnastu osób. 
Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów. 

10. Organizatorzy przewidują jazdę po terenach leśnych i sugerują, aby zwrócić szczególną uwagę na gałęzie  
i wystające korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru. 

11. Po stwierdzeniu usterki najlepiej poinformować o tym fakcie przewodnika wycieczki, który będzie mógł 
zarządzić postój w celu usunięcia usterki. 

12. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy. 
13. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka. 
14. Wycieczka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego też uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. 

15. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników 
wycieczki. 

REGULAMIN WYPRAWY ROWEROWEJ 
organizowanej w dniu 18 sierpnia 2013 r. 

w ramach imprezy  

„Państwo Jarocin Zaprasza” 
 

 


