
REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ 

WSPÓŁORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 

I STOWARZYSZENIE WELOCYPEDY.PL 

 

 

1. Regulamin określa zasady udziału w wycieczce rowerowej organizowanej przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich oraz Stowarzyszenie Welocypedy.pl. 

 

2. Organizatorem wycieczki jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-

157) przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto 

stołeczne Warszawę pod numerem IKM/3/05 oraz Stowarzyszenie Welocypedy.pl, z siedzibą 

w Warszawie (01-494) przy u. Widawskiej 7/36, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000332017 

 

3. Uczestnikami wycieczki mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik powinien 

posiadać dokument tożsamości. 

 

4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń 

organizatorów. 

 

5. Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się identyfikatorami i 

oraz odpowiednimi oznaczeniami. 

 

6. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia przejazdu. 

 

7. Rower uczestnika powinien być sprawny i powinien być wyposażony: z przodu - w jedno 

światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu - w jedno światło odblaskowe 

barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, 

które może być migające, w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub 

inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku. 

 

8. Uczestnicy poruszają się w dwóch kolumnach prowadzonych i zamykanych przez 

organizatorów, ustaloną trasą. Szyk kolumn ustalony zostaje na początku wycieczki. W jednej 

kolumnie poruszać się może max. 15 uczestników. Odległość między kolumnami wynosić 

musi min. 200 metrów. 

 

9. Należy zachować minimum 2 metrową odległość pomiędzy rowerami, umożliwiającą 

bezpieczne hamowanie; odległość ta nie może jednak przekraczać 5 metrów. 

 

10. Niedopuszczalna jest: 

1) jazda 2 uczestników obok siebie; 

2) wyjeżdżania spoza kolumny rowerzystów; 

3) nieuzasadnione zatrzymywanie się podczas przejazdu; 

4) wyprzedzanie innych uczestników przejazdu; 

5) jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić przejazd lub spowodować 

niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. 

 

11. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest w każdej chwili może poinformować organizatora o 

zmęczeniu lub słabym samopoczuciu i zasugerować odpoczynek. 

 

12.  Wycieczka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym; uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze 

możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.  



 

13. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, 

środków odurzających i psychotropowych podczas wycieczki. 

 

14. Uczestnikom wycieczki zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie trwania 

przejazdu. 

 

15. W razie wypadku lub innych nietypowych zdarzeń uczestnicy zobowiązani są powiadomić 

organizatora wycieczki. 

 

16. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać 

usunięci z udziału w wycieczce. 

 

17.  W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa 

polskiego. 

 


