
 

 

Regulamin Rodzinnego Pikniku Rowerowego z okazji Dnia Europy  

                                               w dniu 1 sierpnia 2020 r. 

 

1. Przejazd rowerowy jest częścią Rodzinnego Pikniku Rowerowego, organizowanego z          
okazji Dnia Europcy (piknik został przesunięty z 9.05.2020 r. na 1.08.2020 r. w związku z               
Koronawirusem),  odbywającego się w Nasutowie. 

2. W przejeździe rowerowym mogą brać udział osoby pełnoletnie lub posiadające kartę            
rowerową oraz inne osoby będące pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Uczestnicy przejazdu rowerowego muszą posiadać sprawny technicznie rower, zgodnie  
z wymogami przepisów ruchu drogowego, umożliwiający bezawaryjny przejazd do         
Nasutowa. Ze względów bezpieczeństwa Organizator uczestnikom wycieczki zaleca się jazdę          
w kaskach.  

4. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich          
przestrzeganie, gdyż część trasy będzie przebiegać drogami publicznymi. 

5. Podczas przejazdu dozwolone jest poruszanie się w kolumnach nie przekraczających 15            
osób, (chyba że organizator przejazdu lub policja zarządzi inaczej). Odległość między           
kolumnami powinna wynosić nie mniej niż 200 m, a odległość pomiędzy uczestnikami w             
kolumnie 2-4 m. Poza drogami publicznymi wszystkie grupy dołączają i jedziemy jedną            
kolumną. 

6. Kolumnę prowadzi wyznaczona do tego osoba ze stowarzyszenia „Rowerowy Lublin”.           
Niedozwolone jest wyprzedzanie prowadzącego kolumnę, jak również pozostawanie poza         
nią.  

7. O wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych, jak również potrzebie zatrzymania czy          
postoju, należy poinformować prowadzącego kolumnę lub inną osobę 

8. Każdy z uczestników bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, a za             
osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 

9. Uczestnicy przejazdu są zobowiązani stosować się do zaleceń prowadzących grupy. 

10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z          
grona uczestników. 

11. Trasa rajdu będzie przebiegać: od Galerii Olimp do Elizówki drogą dla rowerów, a              
następnie drogami publicznymi - z Elizówki do Dysa i z Dysa do Nasutowa. Osoby, które nie                
mają dużego doświadczenia w poruszaniu się na rowerze w ruchu miejskim, muszą zwrócić             
szczególną uwagę na nierówności terenu, koleiny, wyboje czy inne utrudnienia oraz           
zachować szczególną ostrożność na odcinku Elizówka – Dys oraz Dys - Nasutów, z uwagi              
na spore natężenie ruchu samochodowego w wymienionym miejscu. 

12. Na trasie przejazdu rowerzyści będą musieli pokonać 2 duże wzniesienia i 1 mniejsze. 

13. Każdy z uczestników we własnym zakresie i w zależności od potrzeb, zaopatrzy się w               
napoje czy prowiant (chodzi o napoje i prowiant na dojazd do Nasutowa). Nie przewiduje się               
postoju w celu zakupu wyżej wymienionych. 



 

14. Jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz leków obniżających zdolność           
psychomotoryczną jest surowo wzbroniona. 

15. Każdy z uczestników musi zapewnić sobie we własnym zakresie środki ochrony            
osobistej w związku z epidemią Koronawirusa. 

16. Należy zdezynfekować ręce po przyjeździe na miejsce wydarzenia, przed opuszczeniem           
oraz w trakcie trwania imprezy. 

17. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki,            
przyłbicy, kasku ochronnego, odzieży lub jej części, stosownie do Rozporządzenia Rady           
Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,            
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697 z dnia            
2020.04.19). 

18. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:  

- dziecka do ukończenia 4 roku życia,  

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych              
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu        
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym          
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

19. Podczas uczestnictwa w wydarzeniu należy zachować bezpieczną odległość od innych           
osób, wynoszącą co najmniej 2 metry. Wyłączone z tego obowiązku są:  

– osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,  

– osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  

– osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  

– osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. 

20. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu przestrzennego (nie dotyczy osób wspólnie          
zamieszkujących lub gospodarujących). 

21. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do oznaczeń i instrukcji umieszczonych na            
terenie miejsca wydarzenia.  

22. Maksymalna liczba uczestników wydarzenia to 150 osób. 

23. Udział w wydarzeniu weźmie pierwsze 150 osób, które się zgłoszą, wypełnią i złożą              
zgłoszenie. 


