
REGULAMIN „RODZINNEJ TURYSTYCZNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ” 
ROZTOCZE 11.06.2022 

 

I.    Cel imprezy 

1.    Popularyzacja turystyki rowerowej, promocja zdrowego  i  aktywnego wypoczynku  

        oraz      krzewienie trzeźwości i abstynencji jako podstawy spędzania wolnego czasu.      

2.    Promocja wyścigu Tour de Pologne, 3 Etap – Przejazd przez Jarosław  (premia lotna) 

        w dniu 01.08.22 r. 

3.    Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. 

4.    Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska. 

5.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

6.    Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i  postaw społecznych wśród rodziców,        

       dzieci i młodzieży. 

7.    Poznanie walorów krajoznawczo - przyrodniczych Roztocza Wschodniego  i okolic. 

8.    Popularyzacja imprez rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych jako doskonałej 

       formy aktywnego spędzenia czasu.                                                                                                                                             

II.   Nazwa  imprezy 

•   Rodzinna Turystyczna Wycieczka Rowerowa  

III. Termin  imprezy 

•    11  czerwca 2022 r., (sobota) 

IV.  Miejsce  i ilość uczestników 

1. Start  - Horyniec Zdrój godz. 9.45 . Zakończenie wycieczki rowerowej   

godz.16.30 - gospodarstwo agroturystyczne (Wiśniowa Górka).  

2. Ilość uczestników – maksymalnie 30  rowerzystów. 

 

 Organizator  zapewnia transport dla 18 uczestników  (w tym rowerów)  

z Jarosławia do Horyńca  – Zdroju oraz po zakończeniu wycieczki  powrót  

uczestników do Jarosławia (parking hala MOSiR). Pozostałe 12 osób, pokrywa   

we własnym zakresie koszty i organizacje dojazdu na miejsce startu wycieczki  

oraz powrót do Jarosławia. 

 

 



V.  Organizatorzy 

1.    MOSiR w Jarosławiu 

2.    Urząd Miasta Jarosławia 

3.    Współpraca / Partnerzy wycieczki : „Aktywni na okrągło”. 

 

 

VI .  Osoby do kontaktu 

1. Robert Piwowar  - MOSiR tel. 16 621 56 58 w.22 

2. Katarzyna Makarowska – MOSiR tel. 16 621 56 58 w.24 

3. Marcin Warchoła – „Aktywni na okrągło” tel. 604 958 344  

 

VIII.    Trasa wycieczki 

1.  Turystyczna wycieczka rowerowa przebiega na trasie Horyniec Zdrój- Nowiny   

Horynieckie (kaplica św. Antoniego, źródełko) – Stare Brusno (kamieniołom, cmentarz 

greckokatolicki) – Polanka Horyniecka (wzgórze Hrebcianka, schrony linii Mołotowa, 

wodospad) – Nowe Brusno (cerkiew pw. Św. Parasekewy) -  Świdnica (dystans ok.25 km/ 

czas przejazdu  ok. 5 godz. z przerwami na zwiedzanie obiektów krajoznawczych). 

2.  Trasa wycieczki w większości przebiega przez drogi gminne (asfalt, droga utwardzona, 

droga leśna). 

 

IX.    Program  wycieczki rowerowej 

11 czerwca  2022 r. (sobota)    

 godz. 7.45 – zbiórka na parkingu  Hali Sportowej MOSiR w Jarosławiu  

ul. Sikorskiego 5 - odprawa techniczna dla  uczestników wycieczki rowerowej 

 godz. 8.00 – Wyjazd z parkingu hali do Horyńca Zdrój 

 godz.9.45 – 15.00  - Rodzinna turystyczna wycieczka rowerowa przebiega na trasie 

Horyniec Zdrój- Nowiny   Horynieckie (kaplica św. Antoniego, źródełko) –  

Stare Brusno (kamieniołom, cmentarz greckokatolicki) – Polanka Horyniecka  

(wzgórze Hrebcianka, schrony linii Mołotowa, wodospad) – Nowe Brusno  

(cerkiew pw. Św. Paraskewy) -  Świdnica  (dystans ok.25 km/ czas przejazdu   

ok. 5 godz. z przerwami na zwiedzanie obiektów krajoznawczych) 

  godz. 15.00 – 16.00 zakończenie  wycieczki rowerowej w gospodarstwie    

agroturystycznym  Wiśniowa Górka (ognisko, pieczenie kiełbasy)  

 godz. 18.00 – przewidywany przyjazd do Jarosławia (parking hala sportowa MOSiR). 



 
X.    Warunki uczestnictwa  oraz zobowiązania  uczestników 

1. W wycieczce mogą brać udział osoby poruszające się własnym, sprawnym technicznie 

rowerem, ze szczególnym uwzględnieniem właściwe działających hamulców. 

2. Przed wycieczką należy zarejestrować się w sposób wskazany przez organizatora 

uprzednio zapoznając się oraz akceptując niniejszy regulamin. Tylko osoby akceptujące 

niniejszy regulamin mogą uczestniczyć w wycieczce. Formą akceptacji regulaminu  

jest własnoręcznie złożony podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic 

lub pełnoprawny opiekun.  

3. Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

4.  Deklarując swoje uczestnictwo w wycieczce należy brać pod uwagę własną sprawność 

ruchową i kondycję fizyczną. Rodzice i opiekunowie są zobligowani do rozsądnej analizy 

możliwości kondycyjnych swoich dzieci i podopiecznych.  

5.  Należy zabrać ze sobą prowiant i napoje pozwalające na pokonanie trasy. Należy posiadać 

ze sobą dokument tożsamości (strefa przygraniczna) i naładowany telefon komórkowy. 

Warto zaopatrzyć się także w zapasową dętkę lub podstawowe narzędzia do ewentualnej 

naprawy, gdyż organizator nie zapewnia ich dostępności w trakcie trwania imprezy. 

Organizator deklaruje ograniczoną pomoc w przypadkach losowych w miarę posiadanych 

możliwości. 

6. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, 

granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach 

przyrody oraz bezwzględnie przepisów ruchu drogowego. 

7. Uczestnicy jadą wyłącznie po wytyczonej trasie. Nie wolno wyprzedzać osób 

prowadzących wycieczkę oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi grupę.  

W przypadku dużej ilości uczestników grupa może zostać podzielona na kilka mniejszych  

aby poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

8.  Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych 

uczestników.  

9. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku, należy posiadać włączone 

oświetlenie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

10.  Osoby biorące udział w wycieczce obowiązane są do zachowywania się w sposób  

nie zagrażający innym uczestnikom. Osobom biorącym udział w wycieczce zabrania się 



posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych i tym podobnych. 

11.  Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających i podobnie działających, mogących mieć wpływ na koncentrację. 

12. Wycieczka odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym i porusza się  

także drogami publicznymi. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania poleceń osób prowadzących wycieczkę. 

13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką 

prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

14. Wszyscy uczestnicy proszeni są o szczególną troskę o środowisko naturalne  

i pozostawienie po sobie porządku. 

15. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w wycieczce wyrażają zgodę na publikację  

ich wizerunków, nagrań filmowych oraz wywiadów w relacjach z wydarzenia zamieszczonych  

w mediach  oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.  

16. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się i akceptują jego warunki w trakcie 

dokonywania zapisów uczestnictwa w wycieczce  (podpis). Regulamin będzie dostępny także 

na stronie www.mosir.jaroslaw.pl oraz  podczas zbiórki przed rozpoczęciem wycieczki u osób 

organizujących przejazd. Zgłoszenia do udziału w wycieczce rowerowej można dokonać 

wyłącznie osobiście (podpis) w biurze zapisów.  

17.Biuro zapisów  wycieczki  rowerowej będzie czynne od dnia 30.05.22 r.  

od godz. 8.00 -14.00 (pn-pt) do dnia 07.06.2022 r.(wtorek) do godz. 14.00. – Hala  Sportowa 

MOSiR w Jarosławiu ul. Sikorskiego 5.   

18.   Uczestnicy rowerowej wycieczki turystycznej są objęci ubezpieczeniem. 

19. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed w trakcie lub po wycieczce. 

20. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną 

odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. 

(Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy sugerują posiadanie kasków ochronnych.  

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są obowiązkowo jechać w kaskach. 

21. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody. 

http://www.mosir.jaroslaw.pl/


22. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora  

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką. 

23. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora. Uczestnicząc w wycieczce akceptuje się warunki 

niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie, 

24.  Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

25.  Uczestnicy wycieczki rowerowej zapoznają się z klauzulą informacyjną w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i podpisują 

stosowne oświadczenie (wyrażają zgodę) na przetwarzanie ich danych osobowych  

oraz potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu.  

26.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki lub odwołania wycieczki 

ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne utrudnienia. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  

 

Dodatkowa INFORMACJA !  

W czasie trwania wycieczki będzie kilka krótkich przejść pieszych. Sugeruje się zabranie 

długich spodni, getrów, dresów, itp. (rejon docelowy – mocno zarośnięty).  

Zachęca się również do pobrania i zainstalowania w telefonach komórkowych bezpłatnej 

aplikacji „mapy.cz”, która będzie wykorzystywana podczas wycieczki.    

 

 

 



Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) 2016/679       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na: 

  przetwarzanie danych osobowych moje, mojego dziecka w zakresie:  (imię i nazwisko, data 
i miejsce urodzenia, pesel, imiona rodziców, wizerunek,  adres zamieszkania, nr tel.) 

  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5,  37 – 500 
JAROSŁAW 

  na potrzeby/w celu: Pełnej i prawidłowej realizacji w dniu 11. 06.2022 r. „Rodzinnej 
turystycznej wycieczki rowerowej – Roztocze m.in. (ubezpieczenia, publikacji artykułów  
i zdjęć w prasie, internecie)   

  do momentu cofnięcia zgody. 

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 
niemożliwością udziału – uczestnictwa w wycieczce rowerowej...   
 

Jarosław dnia:  …………… 2022 r.            .                                                       …………………………………  
                                                                                                                                       /podpis czytelny/ 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka jest Dyrektor MOSiR w Jarosławiu  
ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław 

2) Kontakt z IOD pod nr. telefonu 733 040 110 
3) dane osobowe Pani/Pana/Dziecka przetwarzane będą w celu organizacji turystycznej rodzinnej 

wycieczki rowerowej po Roztoczu w dniu 11.06.22. r.  na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust.2 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

4) dane osobowe Pani/Pana/Dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 10 lat 

5) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Dziecka osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (w tym 
dziecka), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) dane osobowe Pani/Pana\Dziecka nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować 
niemożliwością udziału – uczestnictwa Państwa /Dziecka w turystycznej wycieczce rowerowej.  



 

 

 


