Regulamin wycieczek rowerowych z przewodnikiem
1. Niniejszy

Regulamin

określa

zasady

uczestnictwa

w

wycieczkach

rowerowych

organizowanych przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa.
2.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
Organizatorze

należy przez to rozumieć - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu

Miasta Krakowa.
Jurze – należy przez to rozumieć Biuro Przewodników Krakowskich JURA.
3. Celem wycieczek rowerowych jest działanie na rzecz zrównoważonej mobilności
z wykorzystaniem rowerów podczas prowadzenia turystycznych wycieczek rowerowych
na terenie Krakowa.
4. Wycieczka rowerowa odbywa się przy ogólnym ruchu drogowym.
5. Wykonawcą usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek
rowerowych jest JURA.
6. Organizator jest odpowiedzialny za rekrutację i rejestrację uczestników wycieczek.
7. W wycieczce rowerowej mogą samodzielnie uczestniczyć osoby, które mają ukończone
18 lat. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką
opiekuna, którym jest rodzic lub opiekun prawny.
8. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą jechać bez opiekuna, ale za jego
pisemną zgodą (lub za zgodą opiekuna prawnego) i przez nich podpisaną. Taką zgodę
uczestnik musi mieć ze sobą przez cały czas trwania wycieczki.
9. Osoby, które chcą się zarejestrować na wycieczkę zobowiązane są przekazać
Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mailowy
i

numer

telefonu.

Zgłoszenia

można

dokonać

na

adres

mailowy:

joanna.majdecka@um.krakow.pl lub pod numerem telefonów: 12 616 87 70, 12 616
87 48, 12 616 87 80.
10. W przypadku dostępności wolnych miejsc Organizator wyraża zgodę na udział
w wycieczce osób wcześniej niezarejestrowanych. Zgody w imieniu Organizatora
udziela przedstawiciel JURY.
11. Rejestracja

i

udział

w

wycieczce

oznaczają

akceptację

niniejszego

Regulaminu.
12. Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają wyrażenie przez uczestnika
wycieczki zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wycieczki.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl.
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

13. O przyjęciu do grupy uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Organizator może odmówić uczestnictwa w wycieczce osobom, które wzięły
udział w przynajmniej dwóch wcześniejszych wycieczkach.
15. Organizator może odmówić uczestnictwa w wycieczce osobom, które nie
pojawiły się na organizowanej wcześniej wycieczce mimo rejestracji i nie
poinformowały Organizatora o swojej nieobecności.
16. Organizator decyduje o ostatecznej liczbie uczestników każdej wycieczki.
17. Liczba wszystkich uczestników pojedynczej wycieczki łącznie z prowadzącymi nie może
przekroczyć 15 osób.
18. Uczestnikiem wycieczki może być osoba, która będzie w trakcie jej trwania
poruszała się na rowerze. Organizator nie zapewnia rowerów uczestnikom
wycieczki.
19. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną
i kartę rowerową lub dowód osobisty.
20. Każdego

uczestnika

obowiązuje

znajomość

i

przestrzeganie

przepisów

ruchu

drogowego.
21. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
22. Trasa wycieczki jest ustalana przez JURĘ w porozumieniu z Organizatorem.
23. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na
bezpieczeństwo uczestników prowadzący wycieczkę może zmienić lub skrócić jej trasę.
24. Grupę prowadzi przedstawiciel JURY, który dyktuje tempo jazdy, ostrzega przed
zbliżającymi się pojazdami, sygnalizuje ręką zmianę kierunku jazdy itp.
25. W trakcie trwania wycieczki zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków
zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
26. W przypadku niedostosowania się uczestnika wycieczki do zasad określonych
w regulaminie Organizator, za pośrednictwem prowadzącego wycieczkę z ramienia
JURY, ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce.
27. Organizator

wycieczki

fotograficzne)

ma

uczestników

prawo
jako

w prezentacjach, w artykułach

do

grupy,

publikacji
w

wizerunków

relacjach

(zdjęcia

multimedialnych,

zamieszczonych w lokalnych mediach,

w szczególności mediach miejskich.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki. W takim przypadku
Organizator

dołoży

wszelkich

starań,

żeby

wszystkie

zarejestrowane

osoby

poinformować o odwołaniu wycieczki na drodze e-mailowej lub telefonicznej nie później
niż 1 dzień przed jej planowanym terminem.
29. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku wystąpienia
wyjątkowej sytuacji pogodowej, zdarzeń losowych lub innych ważnych czynników,
których nie można było przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, w dniu
wycieczki. W takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie
zarejestrowane osoby niezwłocznie poinformować o odwołaniu wycieczki na drodze emailowej lub telefonicznej.
30. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce.
31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki,
kolizje i inne zdarzenia spowodowane przez uczestników wycieczki.
32. Wszyscy uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
33. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
34. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną lub karną wobec osób trzecich i za
wszystkie szkody przez nich wyrządzone.
35. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz
prawo do interpretacji zapisów Regulaminu posiada Organizator.

