
Regulamin wycieczek rowerowych 

organizowanych przez Muzeum Historycznym w Ełku 

ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk 

 

 

Celem wycieczek rowerowych organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku jest 

przybliżenie mieszkańcom Ełku i okolic oraz turystom historii Ełku oraz regionu, 

umożliwienie zwiedzania zabytków, pomników kultury i architektury. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce rowerowej dokonywać należy w siedzibie Muzeum 

Historycznym, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk w dniach poniedziałek- piątek godz. 7.00- 

15.00.  

2. Celem uczestnictwa w wycieczce Uczestnik obowiązany jest zgłosić chęć uczestnictwa w 

wycieczce podając swoje dane (imię i nazwisko, telefon), podpisać oświadczenie 

uczestnika, zaakceptować regulamin wycieczki oraz zakupić bilet na trasie Ełk- Sypitki. 

Przy zakupie biletu uczestnik otrzymuje do zapoznania się regulamin wycieczki.   

3. Każda wycieczka obsługiwana będzie przez przewodnika/przewodników wytypowanych 

przez Muzeum Historyczne w Ełku, na podstawie umowy łączącej Muzeum Historyczne 

w Ełku z przewodnikiem/ przewodnikami.  

4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i zaakceptowanie przez uczestnika lub jego 

przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnika.  

5. Osoby, które w dniu odbycia wycieczki nie ukończyły lat 13 mogą uczestniczyć w 

wycieczkach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych po uprzednim 

zgłoszeniu ww. faktu organizatorowi. 

6. Osoby, które w dniu odbycia wycieczki ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia 

mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych bądź 

samodzielnie po wcześniejszym dostarczeniu organizatorowi zgody od rodziców lub 

opiekunów prawnych na samodzielny udział w wycieczce rowerowej organizowanej 

przez Muzeum Historyczne w Ełku.  

7. Każdy uczestnik w zakresie przejazdu Koleją Wąskotorową jest ubezpieczony od 

następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora, zgodnie z polisą posiadaną 

przez organizatora. 

8. Uczestnik wycieczki wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie, nieodpłatne przetwarzanie 

zdjęć, nagrań, wywiadów z jego udziałem w trakcie wycieczki rowerowej i nieodpłatne 

rozpowszechnianie ww., w tym wykorzystanie wizerunku ww. nagrań, zdjęć i wywiadów 

na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Ełku, w sprawozdaniach z działalności, 

kampaniach informujących o działalności Muzeum Historycznego w Ełku oraz w prasie. 

9. Podpisanie przez uczestnika oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

stosowanie się do niniejszego regulaminu. 

10. Tempo jazdy dyktują najsłabsi uczestnicy oraz przewodnik wycieczki. 

11. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

oraz ponosi odpowiedzialność za złamanie ww. przepisów. 



12. Z uwagi na zapis z art. 32 ustawy prawo o ruchu drogowym- zgodnie z którym liczba 

rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15, zaś odległość 

między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m- uczestnicy 

wycieczki podzieleni zostaną przez przewodnika/ów w czasie jazdy na 15-osobowe 

grupy. W każdej z grup przewodnicy wyznaczą osoby odpowiedzialne za przestrzeganie 

przez grupę regulaminu wycieczki i przepisów prawa dotyczących poruszania się po 

drogach. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego rowerem od przestrzegania 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

13. Uczestnik oświadcza, że w trakcie wycieczki korzysta ze sprawnego oraz prawidłowo 

wyposażonego roweru. Narzędzia i części zapasowe każdy uczestnik zobowiązany jest 

zapewnić we własnym zakresie.  

14. Ubranie uczestnika powinno być dostosowane do warunków pogodowych, jakie mogą 

wystąpić w trakcie wycieczki. Każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie 

pożywienie i napoje. 

15. Organizator uprawniony jest do odwołania wycieczki, jeżeli: 

a. liczba osób które zapiszą się na wycieczkę na dzień przez dniem, na który została ona 

zaplanowana będzie niższa niż 10 osób.  O fakcie odwołania wycieczki z powodu 

niezabrania się wskazanej minimalnej liczny osób Organizator zawiadomi osoby 

zapisane telefonicznie, na wskazane w trakcie zapisów numery telefonów, informując 

o innym terminie odbycia wycieczki oraz sposobie rozliczenia kosztów. 

b. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym warunków pogodowych odbycie 

wycieczki jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.  O fakcie odwołania wycieczki  

z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym warunków pogodowych, w których 

odbycie wycieczki jest niemożliwe lub znacznie utrudnione Organizator zawiadomi 

osoby zapisane telefonicznie, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyczynie 

uniemożliwiającej odbycie wycieczki na wskazane w trakcie zapisów numery 

telefonów, informując o innym terminie odbycia wycieczki oraz sposobie rozliczenia 

kosztów. 

16. Z uwagi na ponoszenie przez Organizatora kosztów wycieczek (zatrudnienie 

przewodników, rezerwacja pociągu, koszt przejazdu pociągiem, koszty ubezpieczenia) 

uczestnikowi, który dokonał opłaty lecz zrezygnuje z udziału w wycieczce rowerowej  

i zwróci się o zwrot opłaty: 

a. w dniu lub po dniu odbycia wycieczki – nie przysługuje zwrot opłaty,  

b. nie później niż 7 dnia przypadającego przed datą odbycia wycieczki- przysługuje 

zwrot całości opłaty, pod warunkiem zwrotu oryginału paragonu, 

c. w terminie między 7 dniem a dniem poprzedzającym odbycie wycieczki -  przysługuje 

zwrot całości opłaty, pod warunkiem, iż na jego miejsce znajdą się inne osoby (z listy 

rezerwowej prowadzonej przez Organizatora) oraz pod warunkiem zwrotu oryginału 

paragonu.  

17. W przypadku odwołania wycieczki z przyczyn leżących po stronie Organizatora zwróci 

on uczestnikom całą kwotę opłaty, niezależnie od daty odwołania wycieczki i daty 

zwrotu środków, pod warunkiem zwrotu Organizatorowi oryginału paragonu przez 

uczestników.  



18. Potwierdzającym zwrot opłaty będzie dokument likwidacji paragonu, podpisany przez 

uczestnika na podstawie, którego kasjer zrobi zwrot w kasie.  

19. Na zakup biletów honorowana jest „Ełcka Karta Rodziny 3+” oraz „Ełcka Karta 

Seniora”. 

§ 2 Obowiązki uczestnika 

 

Obowiązkiem uczestnika wycieczki jest: 

1. podpisanie oświadczenia uczestnika przekazanego przez organizatora, dotyczącego 

danych osobowych, zgody na wykonanie i przetwarzanie zdjęć i nagrań, 

2. korzystanie w trakcie wycieczki ze sprawnego i przepisowo wyposażonego sprzętu, 

3. przestrzeganie przepisów prawa w tym ustawy o ruchu drogowego, bezpieczeństwa oraz 

przepisów szczególnych obowiązujących na danym terenie, 

4. informowanie przewodnika wycieczki o niedyspozycji lub innych dolegliwościach 

niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

5. noszenie odpowiednich do warunków pogodowych ubrań i sprzętu, 

6. poruszanie się w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych uczestników ruchu, 

7. zapoznanie się z trasą wycieczki oraz warunkami uczestnictwa. 

8. uczestnikowi zabrania się oddalania od grupy, jazdy środkiem drogi, utrudniania ruchu 

innych pojazdów, jazdy w sposób powodujący zagrożenie w ruchu, nagłego hamowania, 

zawracania, rozpędzania roweru, wyprzedzania innych, zażywania alkoholu oraz 

środków odurzających. 

 

§ 3 Odpowiedzialność 

1. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody 

powstałe w czasie trwania wycieczki. 

2. Uczestnik wycieczki we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez 

siebie wobec innych uczestników oraz osób trzecich. 

 

           § 4 Postanowienia końcowe 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator wycieczki.  

 

 

 


