REGULAMIN
Pilotażu wycieczek rowerowych,
organizowanych przez
INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka

§ 1 Zasady ogólne

1. Organizatorem wycieczek jest firma INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka.
2. Firma INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka zajmuje się organizacją wycieczek jednodniowych, pilotażem,
układaniem wycieczek na zamówienie, organizacją eventów firmowych.
3. Firma INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka jest właścicielem:

a) strony internetowej firmy INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka, mieszczącej się pod adresem:
https://introrafter.pl/start/;
b) domeny oraz nazwy BikeVelo, mieszczących się pod adresem: https://bikevelo.pl/;
c) profilu BikeVelo na Facebooku, mieszczącego się pod adresem:
https://www.facebook.com/bike.velo.77;
d) profilu Łączy Nas Pasja na Facebooku, mieszczącego się pod adresem:
https://www.facebook.com/laczynaspasjarowerowa;
e) profilu Wyprawy Wycieczki Rowerowe BikeVelo na Facebooku, mieszczącego się pod
adresem:
https://www.facebook.com/Wyprawy-Wycieczki-Rowerowe-BikeVelopl-102247028325602.
4. Organizowane wycieczki rowerowe są jedną z form turystyki kwalifikowanej działalności firmy INTRORAFTER Rafał Wiraszka.
5. Funkcje spełniane przez turystykę kwalifikowaną:
a) rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
b) kształtowanie pozytywnych cech charakteru (walor wychowawczy);
c) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (walor emocjonalny);
d) rozwijanie umiejętności o charakterze technicznym i wiedzy o poruszaniu się w terenie (walor
różnorodnych umiejętności);
e) zaspokajanie potrzeby biologicznego minimum aktywności ruchowej (walor zdrowotny);
f) propagowanie zdrowego trybu życia;
g) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw
moralnych;
h) promowanie ochrony przyrody w lasach, utrzymania czystości i ich naturalnego piękna;
i) podniesienie świadomości społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie
odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych z naciskiem na zasoby leśne;
j) zwiedzanie atrakcji dostępnych w regionie;
k) kontakt z przyrodą i historią.
6. Organizator zapewnia prowadzenie wycieczki przez wykwalifikowanego przewodnika (dane
w załączniku nr 2), zgodnie z ustaloną wcześniej trasą.
7. Organizator zapewnia pomoc techniczną w postaci osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającej
mechaniczny środek transportu.
8. Organizator, za dopłatą zgodną z informacją w ofercie wycieczki, zapewnia uczestnikom ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie jest wliczone w cenę wycieczki.
9. Nieznajomość regulaminu wycieczki rowerowej nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki oraz samowolna zmiana trasy wycieczki powodują wykluczenie
z udziału w wydarzeniu.
11. Udział w wycieczce jest dobrowolny; każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator
nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce rowerowej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju kary i mandaty, nałożone na
uczestników wycieczki przez podmioty do tego uprawnione.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku wystąpienia anomalii
pogodowych, 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.
14. Udział w wycieczce jest równoznaczny z akceptacją regulaminu w całości.
§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Udział w wycieczce rowerowej jest płatny zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.
2. Uczestnikiem wycieczki może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział; decyduje
kolejność zgłoszeń.
3. W wycieczce rowerowej mogą brać udział:
a) osoby niepełnoletnie w wieku do 13 lat wyłącznie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna;
b) osoby niepełnoletnie od 14 lat mogą brać udział w wycieczce rowerowej pod warunkiem, iż rodzice
lub prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na ich udział w wycieczce.
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
§ 3 Obowiązki uczestników imprezy – wycieczki rowerowej

1. Warunkiem
2.
3.
4.
5.

uczestnictwa w wycieczce jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz
podporządkowanie się decyzjom organizatora oraz przewodnika wycieczki.
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania ważnych dokumentów: dokumentu tożsamości,
legitymację szkolną, kartę rowerową.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego oraz ich przestrzeganie.
Jazda powinna odbywać się w szyku, każdy uczestnik dostosowuje swoją prędkość do umiejętności oraz
warunków panujących na drodze.
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie sprawnego roweru z dodatkowym wyposażeniem,
tj. dzwonek, oświetlenie, odblaski itp.

6. Uczestnik wycieczki powinien posiadać kask. W przypadku jego braku uczestnik sam ponosi
odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje jego braku.
7. Uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z przewodnikiem
wycieczki.

8.
a) Uczestników wycieczki rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy rowerem pod wpływem
alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków.

b) W przypadku niezastosowania się do zakazu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu w trakcie trwania
wycieczki wyklucza się go z dalszego uczestnictwa w miejscu, w którym to stwierdzono.

c) Nietrzeźwy uczestnik ponosi koszt transportu do bazy lub miejsca zakwaterowania.
9. Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z przewodnikiem wszelkie
przypadki oddalenia się od grupy.

10. Biorąc udział w wycieczce uczestnik potwierdza swoją gotowość i przygotowanie do wycieczki,
tj. zdolność do pokonania ustalonej trasy, biorąc pod uwagę jej długość, różnorodność
nawierzchni dróg, ukształtowanie terenu i przewidziany stopień trudności. Uczestnik także
powinien ocenić stan swojej kondycji fizycznej, zdrowia, doświadczenia w turystyce rowerowej.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z przewodnikiem wycieczki.
11. Uczestników wycieczki obowiązuje zakaz samodzielnego (bez wiedzy i opieki przewodnika) wyjazdu
rowerami poza miejsce zakwaterowania.

12. Uczestnik wycieczki rowerowej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie trwania
wycieczki lub imprezy turystycznej z winy jego, osób znajdujących się pod jego opieką lub członków
grupy uczestniczącej w imprezie innym osobom lub mieniu (w wynajętym sprzęcie, w miejscach
zakwaterowania, czy też miejscach odwiedzanych) i zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku ich naprawienia przez organizatora, klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów
z tym związanych.

§ 4 Zadania przewodnika wycieczki rowerowej

1. Wycieczkę rowerową prowadzi przewodnik wycieczki zgodnie z ustaloną wcześniej trasą.
2. Przewodnik wycieczki jedzie w przedzie rzędu jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
3. Przewodnik wycieczki dyktuje tempo, wybiera drogę i wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu
wycieczki.

4. Przewodnika wycieczki nie wolno wyprzedzać bez jego zgody.
5. Przewodnik wycieczki zapoznaje uczestników z najbardziej istotnymi punktami regulaminu oraz
zasadami bezpieczeństwa w trakcie jazdy i postojów.

6. Przewodnikowi wycieczki lub organizatorowi należy zgłaszać wszelkie awarie sprzętu, wypadki oraz
czas na odpoczynek, czy też postój wynikający z innych okoliczności.
7. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz
obowiązkowego podporządkowania się decyzjom przewodnika wycieczki.
8. Prowadzący ma prawo do modyfikacji lub skrócenia trasy wycieczki w zależności od warunków
pogodowych, kondycji uczestników i zdarzeń losowych (np. zmiany w rozkładzie pociągów, promów,
poważne awarie rowerów).
§ 5 Przygotowanie trasy

1. Przewodnik wycieczki, przed wyruszeniem, omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia (np. skrzyżowania dróg, torowiska) oraz planuje miejsca
postoju (na odpoczynek, posiłki itp.).
2. Postoje należy planować i organizować poza jezdnią – na parkingu, łące lub polanie.
3. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu średnio 10 – 15 km, a w praktyce zależeć od
możliwości grupy.
§ 6 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Organizator dokumentuje przebieg wycieczki robiąc zdjęcia, nagrywając filmy, tworząc fotorelacje, które
udostępnia uczestnikom wycieczki.
2. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami wycieczki mogą być wykorzystywane przez
Organizatora w celach promocyjnych firmy INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, Biuro informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka, ul.
Spokojna 28, Serock.
2) Kontakt z Administratorem: biuro@bikevelo.pl.
3) Biuro przetwarza tylko niezbędne dane osobowe, wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi
tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach.
4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne;
c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych;
d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
Regulamin wchodzi w życie z dniem startu wycieczki, a kończy się po wycieczce zgodnie z agendą
organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wycieczki rowerowej INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………..………………………………………
ur. ………………………………..… w wycieczce rowerowej, organizowanej przez INTRO-RAFTER Rafał
Wiraszka w dniu …..……..…....…..r. w/na trasie.……………………………………………………………...
Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone oraz stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w wycieczce
rowerowej.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu wycieczki rowerowej.
Jako rodzic oświadczam, że dziecko startuje w imprezie na moją odpowiedzialność.

..……………………………………...
(miejscowość, data)

………...………………………..…….……..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczki rowerowej INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka

CENNIK
LP.

OPIS

IMIĘ I NAZWISKO
PRZEWODNIKA

CENA

ZALICZKA

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew nr rachunku
bankowego:
Pilotaż
wycieczki

1.

Tytułem: imię nazwisko, data
i nazwa wycieczki
2.

Hotel

3.

Transport

4.

Dodatkowe
ubezpieczenie

5.

Inne

Uwagi:
1.

Zaliczka wpłacana jest na poczet pełnego wynagrodzenia wykonawcy usługi.

2.

Wpłacenie zaliczki stanowi potwierdzenie rezerwacji, powinna być dokonana najpóźniej 14 dni przed
planowanym wyjazdem. Brak zapłaty zaliczki w ww. terminie powoduje utratę rezerwacji.

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka podlega zwrotowi, pod warunkiem poinformowania
organizatora wycieczki, tj. INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka o rezygnacji najpóźniej 14 dni przed
planowanym wyjazdem.

Załącznik nr 3 do Regulaminu wycieczki rowerowej INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wycieczki rowerowej INTRO-RAFTER Rafał
Wiraszka i akceptuję wszystkie zawarte w nim zapisy.
..……………………………………...

………...………………………..…….……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis uczestnika)

ZGODA NA PRZETWAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez firmę INTRORAFTER Rafał Wiraszka w celach związanych z wymaganą organizacją oraz działalnością Firmy.
..……………………………………...

………...………………………..…….……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis uczestnika)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Na podstawie art. 81 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego
1994 r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie wizerunku przez firmę INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka z siedzibą
w Serocku 05-140, ul. Spokojna 28, w szczególności na potrzeby działalności promocyjnomarketingowej firmy INTRO-Rafter Rafał Wiraszka, prowadzonej za pośrednictwem:
profilu BikeVelo na Facebooku;
profilu Łączy Nas Pasja na Facebooku;
profilu Wyprawy Wycieczki Rowerowe BikeVelo na Facebooku;
strony internetowej firmy INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka pod adresem: https://bikevelo.pl.
..……………………………………...

………...………………………..…….……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis uczestnika)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA COVID-19

Oświadczam, że nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak
choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból
gardła, utrata smaku, czy węchu i inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/
świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wycieczce.
..……………………………………...

………...………………………..…….……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis uczestnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu wycieczki rowerowej INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka

ANKIETA
Nazwa wyprawy rowerowej: ..............................................................................................................
Data: ......................................
1. Co było dla mnie najważniejszym kryterium, które przyczyniło się do udziale w wycieczce?
(atrakcyjna cena, ciekawy program, odpowiedni termin, sprawdzone biuro, z polecenia znajomych, inne)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Czy polecisz wyjazd swoim znajomym? TAK/NIE* Jeśli NIE to dlaczego?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Czy chciałbyś wziąć udział w innych wyprawach z biurem w przyszłości? TAK/NIE*
Jeśli NIE to co Ci się nie spodobało? (uczestnicy, program, info o wycieczce, organizacja, inne)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Co Ci się podobało w wycieczce?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Czy podobała Ci się trasa wycieczki? TAK/NIE* Jeśli NIE to co byś zmienił/a?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Skąd dowiedziałeś/aś się o wycieczce? (fb, strona www.bikevelo.pl, od znajomych, inne)
................................................................................................................................................................
7. Czy cena jest dla Ciebie odpowiednią do jakości oraz zaproponowanych atrakcji? TAK/NIE*
Jeśli nie to jaka według Ciebie powinna być cena takiej wycieczki?
………………………………………………………………….............................................................
8. W jakie regiony chciałbyś/chciałabyś pojechać na kolejne wyprawy?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Dodatkowe informacje, którymi chciałbyś/chciałabyś się z nami podzielić, a które nie zostały
zawarte w ankiecie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
DZIĘKUJEMY 
*niepotrzebne skreślić

