
Regulamin pielgrzymki rowerowej do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto  

organizowanej w dniu 09.08.2013 

 

§ 1. Organizator  

1. Organizatorem pielgrzymki rowerowej do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto  

organizowanej w dniu 09.08.2013 jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii  

św. Izydora w Markach:  

Marki 05-270, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93,  

Prezes – Marek Tadeusz Kroczek, tel. 503 385 959 

 

2. Organizator opracowują trasę wycieczki.  

 

3. Uczestników prowadzi trasą wycieczki przewodnik wyznaczony przez organizatorów. Za 

„trasę wycieczki” rozumie się drogę pokonywaną przez uczestników od startu w miejscu 

zbiórki, do punktu określonego przez organizatorów jako docelowy (koniec wycieczki).  

 

§ 2. Cel  

1. Rowerowe wyprawy „Rowerowej Rodziny Akcji Katolickiej Marki” – w które wpisuje się 

pielgrzymka rowerowa do Loretto – mają na celu aktywizację lokalnej społeczności, 

wyrobienie u uczestników nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu w duchu 

chrześcijańskim, integrację miłośników jazdy na dwóch kółkach, doskonalenie techniki jazdy 

rowerem w różnych warunkach terenowych, ukazanie uczestnikom walorów przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych regionu mazowieckiego, krzewienie wartości chrześcijańskich.  

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa  

 

1. By wziąć udział w wyprawie należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa pod adresem 

akcja@markinet.pl   telefonicznie: 508 121 458; 791 858 675 przynajmniej 2 dni przed 

wyjazdem, np. gdy wyjeżdżamy w niedzielę, potwierdzenie należy przysłać do piątku.  

2. Pobrać i wydrukować ze strony internetowej kartę uczestnictwa. Wypełnioną kartę 

uczestnik składa w dniu wyjazdu na miejscu zbiórki.  

 

3. Na jednej karcie można dokonać zgłoszenia tylko jednej osoby.  

 

4. Złożenie przez uczestnika wypełnionej karty oznacza zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem i akceptację warunków uczestnictwa w pielgrzymce rowerowej do Loretto. 

 

5. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wycieczek nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po wycieczce. Uczestnicy biorą udział w wyprawach na własną odpowiedzialność i ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie zaistniałe szkody. Przez wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i przekazanie jej Organizatorom uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od Organizatorów w razie wypadku lub szkody związanej z 

wycieczkami. Złożenie wypełnionej karty jest jednoczesnym zobowiązaniem uczestnika, że w 

razie wypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów. Jest także 



zobowiązaniem się do przestrzegania zarządzeń porządkowych oraz warunków regulaminu. 

 

6. Uczestnikami pielgrzymki rowerowej mogą być osoby nieletnie według następujących 

zasad:  

- do lat 15 pod opieką osoby dorosłej  

- 16 - 18 lat na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów  

 

7. Wszelkie koszty związane z pielgrzymką (naczynia jednorazowe, kiełbaski, pieczywo, 

węgiel drzewny, koszty związane z pobytem na pikniku) rozdzielamy na wszystkich 

uczestników pielgrzymki po równo.  

 

8. Podczas poruszania się po drogach publicznych, uczestników obowiązuje znajomość i 

stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.  

 

9. Uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się jechać rowerem sprawnym i wyposażonym zgodnie 

z wymogami przepisów ruchu drogowego. Organizator nie zapewnia naprawy uszkodzonych 

rowerów oraz opieki nad nimi po zakończeniu pielgrzymki. 

 

10. Organizatorzy zalecają uczestnikom jazdę w kaskach.  

 

11. Każdy uczestnik powinien znać trasę wycieczki i mieć przy sobie dokument 

potwierdzający tożsamość.  

 

12. O zmęczeniu, złym samopoczuciu lub innych dolegliwościach należy powiadomić osobę 

prowadząca pielgrzymkę.  

 

13. Uczestnikom pielgrzymki zabrania się: wyprzedzania prowadzącego wycieczkę, 

oddalania się od grupy bez zgłaszania tego prowadzącemu wyprawę; jazdy środkiem drogi i 

utrudniania ruchu innym pojazdom; spożywania alkoholu i środków odurzających; nagłego 

wyprzedzania, zawracania, rozpędzania roweru; przewożenia napojów w opakowaniach 

szklanych.  

 

§ 5. Postanowienie końcowe  

1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w pielgrzymce.  

 

2. Pielgrzymka odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę. 

 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

4. Organizator zobowiązuje uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie 

bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad 

regulaminu. 

 


