
Załącznik do Uchwały Nr …….
Zarządu Stowarzyszenia Cykliści 

z dn……..

REGULAMIN PIELGRZYMKI ROWEROWEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE – JASNA GÓRA 2019

I. ORGANIZATOR PIELGRZYMKI

Organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Cykliści z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem.

II. CEL PIELGRZYMKI

Pielgrzymka  jest  aktem  religijno-sportowym  o  charakterze  dziękczynno  –  pokutnym.  To  wspólnota

chrześcijańska w drodze, którą łączy modlitwa i pasja do jazdy na rowerze.

Celem pielgrzymki jest:

 ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,

 wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,

 formowanie postawy chrześcijańskiej i tworzenie wspólnoty między ludźmi,

 nawiedzenie  miejsc pamięci narodowej,

 promocja aktywności fizycznej,

 promocja regionu wysokomazowieckiego.

W związku z tym organizator wymaga od uczestników:

 uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki (modlitwa, Eucharystia),

 wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów, środków odurzających itp.,

 gotowości do budowania wspólnoty (zakaz słuchania muzyki w czasie jazdy),

 troski o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc (w szczególności czekania na tych,

którzy są w tyle), szacunku, kultury słowa.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin, dokona zapisu,

zapłaci opłatę pielgrzymkową  oraz podporządkuje się poleceniom osób funkcyjnych

Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg pielgrzymki to:

 opiekun duchowy pielgrzymki,
 przewodnik pielgrzymki,
 przewodnicy grup,
 zamykający grup,
 kierowca samochodu bagażowego,
 opiekun medyczny,
 skarbnik pielgrzymki,
 mechanik  rowerowy,

Wymagania wiekowe

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 12 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie do 18 roku

mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub za pisemną

zgodą rodziców/opiekunów prawnych i wyznaczeniu przez nich spośród uczestników pielgrzymki opiekuna

na  czas  pielgrzymki.  Niepełnoletni  uczestnik  i  jego  rodzic/opiekun  muszą  jechać  w  tej  samej  grupie

pielgrzymki.



Wymagania zdrowotne

Uczestnicy  pielgrzymki  potwierdzają  własnoręcznym podpisem oświadczenie,  że są w stanie  zdrowia  i

kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.

Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się

na  taki,  który  nie  spełnia  wymogu,  o  którym mowa  wyżej.  W przypadku  uczestników niepełnoletnich,

oświadczenia, o których mowa wyżej składają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

Wymagania techniczne

Każdy z pielgrzymów powinien posiadać:

 Sprawny technicznie rower zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu,

sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy, bidon.

 Kask,  kamizelkę  odblaskową,  okulary,  wygodny  strój  pozwalający  swobodnie  poruszać  się  na

rowerze i dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, nakrycie głowy, materac, śpiwór,

kubek,  przybory  do  codziennej  higieny  osobistej,  klapki  pod  prysznic,  krem  z  filtrem

przeciwsłonecznym, oraz godny ubiór na codzienną Mszę świętą, różaniec, zapas leków na 6 dni,

jeśli takowe zażywa.

IV. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA

Każdy dorosły uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości zaś nieletni  musi kartę rowerową i znać

przepisy  ruchu  drogowego.  Pielgrzymka  będzie  odbywać  się  przy  nieograniczonym  ruchu  drogowym,

dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisy ruchu

drogowego  oraz  stosować  się  do  uwag  służb  porządkowych.  Każdy  manewr  na  drodze  musi  być

przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej

zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawym poboczem drogi lub ścieżką rowerową, a gdy nie ma ścieżki

rowerowej, ani pobocza, albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy, uczestnicy poruszają się prawą stroną

jezdni blisko jej  krawędzi. 

Na początku każdej grupy/kolumny jedzie przewodnik grupy zaś na końcu zamykający grupę. Zabrania się

innym członkom  grupy, wyprzedzania przewodnika grupy lub pozostawania za zamykającym grupę bez

zgody  tych  osób.Przewodnik  grupy  wyznacza  spośród  członków  grupy  jednego  lub  dwóch

wspomagających  do  przeprowadzania  grup  przez  miejsca  najbardziej  niebezpieczne  (skrzyżowania,

wyjazdy z postojów),



Zaleca  się,  aby  przewodnicy  i  zamykający  grupy  posiadali  kamizelki  pomarańczowe,  zaś  pozostali

kamizelki żółte. Przewodnik pielgrzymki porusza się na końcu ostatniej grupy i pełni jednocześnie funkcję

zamykającego ostatniej grupy.

Uczestnicy  poruszają  się   w  15  osobowych  grupach/kolumnach  jadąc  jeden  za  drugim.  Skład  każdej

grupy/kolumny zostanie ustalony przed wyruszeniem w trasę, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie

pielgrzymki dopuszczalne są za zgodą przewodników grup. Między grupami/kolumnami odległość nie może

być mniejsza niż 200 m. 

W  uzasadnionych  sytuacjach  dopuszcza  się,  za  zgodą  przewodnika  pielgrzymki  pielgrzymowanie  wg

indywidualnych  zasad  i  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  za  wszystkie  skutki  powstałe  podczas

pielgrzymki. 

W grupie/kolumnie należy poruszać się z prędkością nie przekraczającą 30 km/godz. oraz dostosowaną do

innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty.

Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji i opuszczanie kolumny

bez konieczności i bez wiedzy przewodnika i opiekunów. W czasie jazdy zabrania się: ścigania pomiędzy

uczestnikami, wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką),

zdejmowania  stóp  z  pedałów,  rozmawiania  przez  telefon  komórkowy,  pisania  i  czytania  smsów  oraz

słuchania muzyki.

Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas nie wolno przebywać na

drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika. Na każdym postoju będzie obecny pojazd

z  bagażami.  Na  postojach  i  noclegach  należy  poszanować  mienie  prywatne  i  publiczne,  zachować

porządek i czystość. 

Czas  postoju  określa  przewodnik  pielgrzymki  podając  wszystkim  czas  odjazdu.  Należy  bezwzględnie

przestrzegać  podanych  terminów  postoju.  Podane  w  broszurze  informacyjnej  terminy  postojów  są

orientacyjne i mogą ulegać zmianom.

W przypadku awarii  roweru  należy  powiadomić  zamykającego  grupę o  zaistniałej  sytuacji,  zjechać  na

pobocze drogi, jeśli to możliwe usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju. W

przypadku poważniejszych awarii zamykający grupę wzywa samochód bagażowy, który zawozi uczestnika

z rowerem do najbliższego postoju.

W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza

jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne

grupy  mogły  bezpiecznie  przejechać.  Udziela  pomocy  poszkodowanym  z  zachowaniem  warunków

bezpieczeństwa.



W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości  zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie

powiadomić przewodnika grupy lub zamykającego grupę.

V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Uczestnicy  biorą  udział  w  pielgrzymce  na  własną  odpowiedzialność  i  dbają  indywidualnie  o  własne

bezpieczeństwo.

Za  osoby  niepełnoletnie,  podczas  trwania  pielgrzymki  oraz  podczas  dotarcia  i  powrotu  z  miejsca

rozpoczęcia  pielgrzymki,  odpowiedzialni  są  rodzice/opiekunowie  prawni   lub  wyznaczeni  przez  nich

opiekunowie na czas pielgrzymki.

Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania

pielgrzymki  a  także  za  szkody  spowodowane  podczas  pielgrzymki,  w  szczególności  te  wynikające  z

własnej  lekkomyślności,  brawury  jazdy,  braku  zachowania  przepisów  ruchu  drogowego,  bądź

nieposzanowania miejsca noclegowego.

W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których mowa biorą na siebie ich

rodzice/opiekunowie prawni.

Organizator  ubezpiecza  uczestników  pielgrzymki  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków,  kosztów

leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

VI. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Organizator  zastrzega sobie  prawo do wykluczenia  uczestnika z pielgrzymki  w przypadku,  gdy rażąco

naruszył on niniejszy regulamin, bądź złożone w zgłoszeniu oświadczenie.

Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki

może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.

Gdy  zostanie  wykluczona  osoba  niepełnoletnia,  ma  być  ona  odebrana  przez  rodziców  (prawnych

opiekunów) na najbliższym noclegu.

Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

VII. INFORMACJE DODATKOWE



Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu, stanie zdrowia oraz o wyrażeniu

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją pielgrzymki.- załącznik nr

1 do niniejszego regulaminu.

 Za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, oświadczenie podpisują ich rodzice/opiekunowie prawni lub

wyznaczeni na czas pielgrzymki opiekunowie – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Każdy  uczestnik  pielgrzymki  otrzymuje  broszurę  informującą  o  przebiegu  trasy,  długościach  etapów,

miejscach postoju i posiłków południowych, miejscach noclegów.

Organizator pielgrzymki zapewnia w ramach poniesionej opłaty: całodzienne wyżywienie i napoje, noclegi

w szkołach na własnych materacach, transport bagażu, transport powrotny autokarem, transport powrotny

rowerów, ubezpieczenie uczestników.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki pomagają na miarę swoich możliwości w obsłudze pielgrzymki. Załadunek

i rozładunek bagaży, czynności związane z posiłkami, utrzymanie czystości w miejscach noclegów i na

postojach,  są  wykonywane  przez  członków  poszczególnych  grup  zgodnie  z  informacją  zawartą  w

broszurze. Za wyznaczenie osób do poszczególnych służb odpowiedzialni  są przewodnik i  zamykający

danej grupy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki i w drodze powrotnej.

Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  Organizatora.  Wszelkie  roszczenia  wynikając  z  braku

uregulowania postanowieniami regulaminu będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla

miejsca podpisania regulaminu. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu

rozstrzyga kodeks cywilny.



Załącznik nr 1 do regulaminu pielgrzymki.

...................................., dnia ............................
                                                                                        miejscowość

OŚWIADCZENIE
1.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  Regulaminem Pielgrzymki  Rowerowej  z  Wysokiego
Mazowieckiego na Jasną Górę w dniach 08 -14.08.2019 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

2. Oświadczam, że nie mam zdrowotnych przeciwwskazań do długodystansowej jazdy rowerowej 
i jestem zdolny do udziału w pielgrzymce, o której mowa w pkt.1.  Decyzję o wyjeździe podejmuję
na własną odpowiedzialność. 

3.  Oświadczam,  że   wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  pielgrzymki  moich
danych osobowych w  zakresie: nazwisko, imię , miejsce zamieszkania, PESEL, telefon, e-mail, w

celu organizacji pielgrzymki, o której mowa w pkt 1.

Nazwisko i imię……………………………………………….

Adres …………………………………………………………

PESEL ………………………………………………………..

Tel. ……………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………….

                                     ………………………………………………………………………………..

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę



Załącznik nr 2 do regulaminu pielgrzymki

……………………………….., dnia ………..…………………

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1. Wyrażam  zgodę  na  udział   córki/syna  ……………………………………………………
 w XI Wysokomazowieckiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę w dniach  08 – 14 sierpnia
2019 roku pod opieką ……………………………………….zam. ……………………………………

2. Zobowiązuję się do zapewnienia córce/synowi  bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem
rozpoczęcia i rozwiązaniem pielgrzymki  a domem.

3. Oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w pielgrzymce. 
4. Wyrażam  zgodę  na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  leczeniem,  hospitalizacją  

i  zabiegami  chirurgicznymi,  w  przypadku  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  córki/syna  przez
opiekuna wskazanego w punkcie 1 w czasie trwania pielgrzymki.

5. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

6. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez córkę/syna w trakcie
trwania pielgrzymki.

7. Zobowiązuję  się  do  natychmiastowego  odebrania  z  pielgrzymki  córki/syna  w  przypadku
rażącego łamania regulaminu pielgrzymki jej/jego zachowanie  zagraża zdrowiu lub życiu jego
bądź innych uczestników pielgrzymki.

8. Telefony do kontaktu(rodziców) ……………………………………………………
9. Dane osobowe uczestnika pielgrzymki:

1. adres zamieszkania …………………………………………………………………
2. data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………
3.  PESEL uczestnika  …………………………………………………………………

………………………….…………                                     …………………………………………

                    data                                                                      czytelny podpis rodziców


	OŚWIADCZENIE

