Regulamin wycieczek rowerowych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego

§1
Zasady ogólne
1. Wycieczki rowerowe organizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej zwany SWFiS UJ).
2. Wycieczki rowerowe odbywają się w semestrze zimowym w październiku
i w listopadzie oraz w semestrze letnim w kwietniu i w maju.
3. Wycieczki rowerowe przeprowadzone są w weekendy (sobota, niedziela)
lub w wybrany dzień tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu uczestników
z opiekunem grupy rowerowej.
4. Wycieczki rowerowe organizowane są w ramach obowiązkowych zajęć z wychowania
fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych i umożliwiają zaliczenie przedmiotu.
5. W wycieczce rowerowej mogą brać udział wyłącznie studenci Uniwersytetu
Jagiellońskiego zarejestrowani w USOS i wpisani do jednej z pięciu grup rowerowych
SWF.UJ.ROW (dalej zwany grupą rowerową).
6. W wycieczce rowerowej może wziąć udział maksymalnie 60 osób (5 grup
12 osobowych).
7. Każda grupa rowerowa posiada opiekuna grupowego (1 opiekun na 12 osób).
8. Wycieczkę rowerową prowadzi upoważniony pracownik SWFiS UJ, doświadczony
opiekun grupy.
9. Udział w wycieczce rowerowej jest bezpłatny.

§2
Zasady rekrutacji
1. Uczestnikiem
wycieczki
rowerowej
mogą
być
wyłącznie
studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowani w USOS i wpisani do jednej
z pięciu grup rowerowych:
a) student Uniwersytetu Jagiellońskiego zweryfikowany poprzez wyszukiwarkę
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/index
2. Uczestnik powinien:
a) wypełnić
wycieczek

osobiście
i
czytelnie
oraz
podpisać
oświadczenie
rowerowych (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

3. Osoby nie zarejestrowane w USOS i nie wpisane do jednej z grup rowerowych
(SWF.UJ.ROW), nie mogą brać udziału w wycieczkach rowerowych.
4. Osoby rezygnujące z wycieczek rowerowych mogą zmienić grupę i wybrać inną formę
zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego.
5. Dopisanie się do jednej z grup rowerowych w trakcie semestru zimowego i w trakcie
semestru letniego, po rozpoczęciu wycieczek rowerowych jest niemożliwe.

§3
Zasady uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczkach rowerowych zgodnie z § 2 ust. 1

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie/rozpowszechnianie przez
UJ wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych
wykonanych w ramach sesji fotograficznej przez pracowników SWFiS UJ/opiekuna
grupy (poprzez publikację w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
za
pośrednictwem
dowolnego
medium,
w
tym
w
szczególności
w materiałach drukowanych oraz na stronach internetowych.), na podstawie art. 81
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.
(Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce rowerowej jest bezwzględne przestrzeganie

regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzącego grupę rowerową.
Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki rowerowej oraz samowolna zmiana trasy
powodują wykluczenie z udziału w wydarzeniu.

3. Udział w wycieczce rowerowej jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną

odpowiedzialność,

niezależnie

od

aktualnych

warunków

pogodowych.

4. Prowadzący grupę rowerową decyduje o skróceniu lub zakończeniu wycieczki

rowerowej w zależności od aktualnych warunków pogodowych.
5. Uczestnicy wycieczki rowerowej zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnych

dokumentów: dokument tożsamości, legitymacja studencka, prawo jazdy.
6. Każdy uczestnik obowiązkowo winien posiadać: kask rowerowy, sprawny rower

górski lub trekkingowy, oświetlenie (przód i tył), odblaski, podstawowy sprzęt
naprawczy, ubranie sportowe dostosowane do aktualnej aury pogodowej oraz wodę.
7. Uczestnicy wycieczki rowerowej biorą pełną odpowiedzialność za właściwy

stan techniczny swoich rowerów.
8. Uczestnik wycieczki rowerowej powinien posiadać ważne ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW).
9. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej zobowiązany jest do bezwzględnego

przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu pod sankcją usunięcia
z wycieczki, w tym m.in. do:
a) przestrzegania zakazu posiadania i stosowania używek i środków zabronionych
przez prawo, mogących zagrozić bezpieczeństwu jazdy czy życiu,
b) terminowego stawiania się na ustalone miejsca zbiórek,
c) przestrzegania zakazu samowolnego odłączania się od grupy,
d) nie wchodzenia w kolizje z prawem,
e) stosowanie się do poleceń prowadzących/opiekunów w zakresie organizacji
i bezpieczeństwa wycieczki rowerowej
10. Każdy uczestnik wycieczki

rowerowej zobowiązany jest do bezwzględnego
przestrzegania zasad ruchu drogowego, w tym m.in. do:
a) kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób,
b) na przedzie grupy jedzie prowadzący/opiekun, którego nie wyprzedzamy,
c) jazda powinna odbywać się w szyku, każdy uczestnik dostosowuje swoją prędkość
do

umiejętności

oraz

warunków

panujących

na

drodze.

d) na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być
mniejsza niż 200 metrów,

e) odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3-5 metrów,
f) dopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki rowerowej obok siebie, jeśli nie
stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego,
g) podczas jazdy w grupie każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego
przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym,
h) na wycieczkę rowerową nie zabieramy osób jeżdżących bez kasku
11. SWFiS UJ nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie

do wycieczki rowerowej, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego
oraz wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.
12. SWFiS UJ nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące

własnością uczestników wycieczki rowerowej, które zostało zniszczone, zgubione lub
skradzione.
13. Wycieczkę

rowerową prowadzi opiekun grupy, który dyktuje tempo,
wybiera drogę, wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki.

14. SWFiS UJ informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wycieczek rowerowych

jest zabronione.

§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wycieczek rowerowych jest dostępny na stronie internetowej SWFiS UJ.
2. Nieznajomość regulaminu wycieczek rowerowych nie zwalnia uczestników od jego
przestrzegania.
3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego
Regulaminu.

Kraków, dnia 23.09.2016 r.

Załącznik nr 1. do Regulaminu wycieczek rowerowych SWFiS UJ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZEK ROWEROWYCH
Wyrażam chęć uczestnictwa w wycieczkach rowerowych, organizowanej przez Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i wypełniłam/wypełniłem
oświadczenie zgodnie z prawdą. Przyjmuję również do wiadomości, iż organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce. Biorę udział w wycieczkach
rowerowych na własną odpowiedzialność oraz ponoszę osobistą odpowiedzialność
za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Jednocześnie zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką rowerową.
Oświadczam:
 iż zapoznałem się z Regulaminem wycieczek rowerowych i akceptuję jego warunki,
 że mój stan zdrowia i kondycja fizyczna pozwalają mi na wzięcie udziału
w wycieczkach rowerowych

…………….......................................................
Data, czytelny podpis

