
Regulamin imprezy rowerowej „Rowerem do….” 

organizowanej przez Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

 

1. Celem imprezy rowerowej „Rowerem do…..” jest: 

- promocja sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego i atrakcji 

turystycznych, 

- integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne aktywne odkrywanie regionu śremskiego,  

- promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 

- popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej i krajoznawstwa. 

2. Udział w imprezie jest bezpłatny. Impreza jest otwarta i ma charakter rekreacyjny. 

3. Dla uczestników przewidziany jest bezpłatny posiłek, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji, 

w terminie podanym na plakacie.  

4. Udział w imprezie mogą brać zarówno osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Dzieci i młodzież do 18 

roku życia przyjeżdżają pod opieką rodziców lub opiekunów. Na 10 dzieci powinien przypadać 

1 opiekun.  

5. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Uczestników obowiązują zasady 

poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

oznakowaniem szlaków rowerowych. Za ich naruszenie uczestnik odpowiada osobiście.  

6. Każdy uczestnik lub każda grupa dojeżdża na miejsce docelowe wybranym przez siebie 

szlakiem rowerowym lub wybraną inną trasą. Organizator może jedynie zasugerować 

najlepszy, z punktu widzenia uczestnika, dojazd na miejsce docelowe. Szlaki rowerowe 

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.unia.srem.com.pl, w zakładce 

turystyka.  

7. Tempo jazdy powinno być dopasowane do wszystkich uczestników grupy. 

8. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z 

zaleceniami Kodeksu Drogowego.  

9. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków 

losowych lub zawinionych przez jej uczestnika jak i osoby trzecie. Uczestnicy imprezy, wg 

własnego uznania, ubezpieczają się we własnym zakresie – nie jest to obligatoryjne.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz za szkody 

wyrządzone przez innych uczestników.  

11. Organizator wydziela miejsce do parkowania rowerów podczas trwania imprezy, natomiast nie 

monitoruje, ani nie pełni dozoru nad nim. Zaleca się, aby cenne przedmioty uczestnicy zostawili 

w domu, bądź przechowywali je przy sobie.  

12. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w miejscu trwania imprezy, na 30 minut przed 

oficjalnym rozpoczęciem imprezy, przez okres jej trwania, aż do oficjalnego zakończenia.  

13. Biorąc udział w imprezie, każdy uczestnik wyraża tym samym zgodę na publikację swojego 

wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczanych na stronie internetowej 

Stowarzyszenia, Facebooku i innych formach promocyjnych stosowanych zwykle w 

Stowarzyszeniu.  

14. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu imprezy.  

15. Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmowane są telefonicznie: 61 28 32 704, mailowo: 

unia@srem.com.pl, lub osobiście w biurze Stowarzyszenia (Śrem, ul. Okulickiego 3). 

http://www.unia.srem.com.pl/
mailto:unia@srem.com.pl


16. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych, organizator zapewnia sobie możliwość 

odwołania imprezy, o czym bezzwłocznie poinformuje na stronie internetowej i Facebooku – 

Region Śremski.  

17. Regulamin imprez rowerowych jest ogólnodostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.unia.srem.com.pl, w siedzibie Stowarzyszenia (Śrem, ul. Okulickiego 3) oraz 

każdorazowo przytaczany w treści ogłoszeń o imprezach rowerowych, jako obowiązujący jego 

uczestników.  

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2018 r.   

http://www.unia.srem.com.pl/

