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REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Biuro 

Podróży Feniks Tour, adres: ul. Jazowa 67/36, 35-326 Rzeszów, NIP: 813-153-72-94, sposób następujący:  

1. Organizatorem wycieczki rowerowej jest  Biuro Podróży Feniks Tour (zwany dalej Organizatorem).  

2. Organizator zapewnia serwis rowerowy w przypadku problemów technicznych w czasie trwania wycieczki. 

3. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki i jej regulaminem.  

4. Wycieczka rowerowa częściowo może odbywać się przy ogólnym ruchu drogowym.  

5. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju. Każdy uczestnik otrzyma mapkę od 

organizatora. 

6. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.  

7. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat.  

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat mogą uczestniczyć w wycieczce bez opiekuna, ale za pisemną zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Taką zgodę należy mieć ze sobą 

przez cały czas trwania wycieczki.  

8. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników wycieczki 

potwierdza w pisemnym oświadczeniu fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z regulaminem 

wypożyczalni rowerów, jak również fakt braku po jego stronie przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

wycieczce.  

9. O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Uczestnik zobowiązany jest dostosować strój i ekwipunek do wymogów wycieczki. Elementem obowiązkowym 

wyposażenia uczestnika wycieczki jest kask.  

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie w czasie wycieczki ważny dokument potwierdzający 

tożsamość np. dowód osobisty, paszport, kartę rowerową, prawo jazdy.  

12. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków mogących 

zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu. 

13. Trasa wycieczki jest ustalana przez Organizatora.  

14. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, 

prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej trasę.  

15. Grupę prowadzi przedstawiciel Organizatora (Przewodnik), który dyktuje tempo jazdy, ostrzega przed 

zbliżającymi się przeszkodami na trasie, instruuje nt. poprawnej techniki jazdy itp.  

16. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Przewodnika.  

17. Uczestnicy wycieczki rowerowej powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp, tzn. w sytuacji nagłego 

hamowania nie powinno dojść do kolizji. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było 

bezpieczne hamowanie.  

18. Zabrania się wyprzedzania uczestników kolumny oraz jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.  

19. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

20. Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy uczestnik pokonuje wzniesienie własnym tempem. 

Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.  

21. Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.  

22. Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników. 

23. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, oświetlenie, 

odblaski, błotniki, zamknięcie, pompka, narzędzia do naprawy roweru. itp.  

24. Przez jazdą należy rower nasmarować i skontrolować dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, sprawdzić hamulce 
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25. podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.  

26. Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych, sakralnych. 

27. Zaleca się zaopatrzenie w wodę i prowiant na czas trwania wycieczki.  

28. Zaleca się zaopatrzenie w ubranie chroniące od deszczu. 

29. Każdy uczestnik wycieczki powinien poinformować Przewodnika o zmęczeniu, słabym samopoczuciu lub 

problemach zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w wycieczce lub jej kontynuowaniu.  

30. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Przewodnikowi wszelkie usterki lub awarie 

roweru oraz zastosować się do poleceń Przewodnika i personelu technicznego dotyczących usunięcia usterki.  

31. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dętkę rowerową. 

32. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć w celu uniknięcia większej awarii. 

33. W przypadku niestosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych w regulaminie lub niestosowania się 

do poleceń Przewodnika, Przewodnik ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce, w takim 

przypadku osobie wykluczonej nie przysługuje zwrot pieniędzy. 27. Organizator jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (OC).  

34. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez nich w czasie 

trwania wycieczki.  

35. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie przez uczestnika wycieczki zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

wycieczki.  

36. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia fotograficzne) uczestników jako grupy, w 

relacjach multimedialnych, w prezentacjach, w artykułach zamieszczonych w lokalnych mediach, w szczególności 

mediach miejskich.  

37. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników wycieczki Organizatorowi jest Biuro 

Podróży Feniks Tour Agnieszka Kozyra z siedzibą 35-326 Rzeszów, ul. Jazowa 67/36  

38. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych znajdują się na 

stronie internetowej https://www.fenikstour.pl/rodo.  

 

            Organizator  

             Feniks Tour Agnieszka Kozyra 
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