
        

   

 

OSIR ON TOUR 2016 – CZTERY STRONY ŚWIATA 

 

 

REGULAMIN 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin został sporządzony na potrzeby pomysłodawcy cyklu wycieczek 

rowerowych pod hasłem OSIR ON TOUR 2016 – CZTERY STRONY ŚWIATA. 

2. OSIR ON TOUR jest projektem społecznym, skupiającym osoby zainteresowane 

udziałem w wycieczkach rowerowych, którego pomysłodawcą jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach. 

3. W wycieczce może wziąć udział każda osoba posiadająca sprawny rower i kondycję 

umożliwiającą pokonanie sugerowanego dystansu. 

4. Udział w cyklu wycieczek rowerowych jest dobrowolny. 

 

II CEL : 

 Popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców Suwałk. 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  

 Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych Suwalszczyzny.  

  

III POMYSŁODAWCA: 

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16 – 400 Suwałki. 

 

IV PARTNERZY: 

  Virtual Travel Systems.  

 

V KALENDARZ OSIR ON TOUR 2016 : 

 

1. 30 KWIETNIA 2016 – ZACHÓD 

Przebieg trasy: 

Suwałki – Mały Bród – Kuków Folwark – Stara Chmielówka – Stary Kazdub – 

Bakałarzewo (21,2 km) 

Bakałarzewo – jezioro Garbaś – Filipów – jezioro Białe Filipowskie – Nowe Motule – 

Łanowicze Duże – Smieciuchówka – Morgi – Czarnakowizna – Osowa – Stary Bród – 

Krzywólka – Suwałki (dystans: ok. 67 km). 

 

 

 



        

   

 

2. 11 – 12 CZERWCA 2016 – POŁUDNIE 

Przebieg trasy: Sobota – 11 czerwca  

Suwałki – Krzywe – Leszczewek – Cimochowizna – Stary Folwark – Magdalenowo – 

Wigry – Czerwony Folwark – Mikołajewo – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – 

Studziany Las – Gulbin – Tartaczysko – Frącki – Okółek – Dworczysko – Jałowy Róg 

– Mikaszówka – Jazy – Płaska – most w Suchej  Rzeczce – Studzieniczna – Przewięź  

(dystans: ok. 75 km). 

Przebieg trasy: Niedziela – 12 czerwca  

Przewięź – Augustów – Wójtowskie Włóki –Topiłówka – Siemianowe Bagno – 

Młyńsko – Święte Miejsce – Sucha Wieś – Dowspuda – Raczki – Małe Raczki – 

Sidory – Lipowo – Płociczno – Białe – Niemcowizna – Wychodne – Zielone 

Kamedulskie – Suwałki (dystans: ok. 61 km).  

 

3. 18 WRZESNIA 2016 – WSCHÓD 

Przebieg trasy: 

Suwałki – Mała Huta – Nowa Wieś – Lipniak – Wiatrołuża – Linówek – Boksze 

Nowe – Boksze Stare – Sejwy – Wojtokiemie – Nowinki – Widugiery – Burbiszki – 

Radziucie – Żegary – Ogrodniki – Sejny – Pawłówka – Aleksandrowo – Remieńkiń – 

Ryżówka – Tartak – Stary Folwark – Krzywe – Suwałki (dystans: ok. 93 km). 

 

4. 9 PAŹDZIERNIKA 2016 – PÓŁNOC 

Przebieg trasy: 

Suwałki – Prudziszki – Suchodoły – Leszczewo – Szelment – Jeleniewo – Góra 

Krzemieniucha – Żywa Woda – Biała Woda – Krzywólka – Suwałki (dystans 34 km). 

 

VI PROGNOZOWANY PROGRAM MINUTOWY : 

9.00 – zbiórka uczestników na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie 

pomysłodawcy (Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu, Suwałki, ul. Wojska Polskiego 

2); 

9.00 – 9.30 – zapisy stacjonarne / weryfikacja uczestników; 

9.30 – start uczestników wycieczki. 

Pomysłodawca informuje, iż jest to orientacyjny program minutowy i poszczególne 

godziny mogą ulec modyfikacji. W owym przypadku na stronie pomysłodawcy 

www.osir.suwalki.pl zostanie zamieszczona stosowna informacja. 

 

VII WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA : 

     1. OSIR ON TOUR to cykl imprez rowerowych o charakterze ogólnodostępnym.  

     2. W wycieczkach prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku osób, 

które do dnia danej wycieczki nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie 

zgody na udział w wycieczce, podpisanej przez rodziców lub prawnego opiekuna 

(załącznik nr 1). Oświadczenie należy złożyć do pomysłodawcy w dniu wyjazdu. 

http://www.osir.suwalki.pl/


        

   

     3. W przypadku osób poniżej 16 roku życia, wymagane jest posiadanie zgody na udział 

w wycieczce, podpisanej przez rodziców lub prawnego opiekuna oraz stała obecność 

rodzica lub prawnego opiekuna podczas wycieczki. 

    4. Uczestnik zgłaszając się na wycieczkę rowerową wyraża zgodę na poddanie się 

wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.) oraz Regulaminem. Pomysłodawca zastrzega sobie, a także podmiotom z nim 

powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, 

robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub 

głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem  

w imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania  

w Internecie.  

    5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wycieczce rowerowej 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci). Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oznacza, że 

Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się  

z uczestnictwem w wycieczce i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w wycieczce rowerowej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 

oświadcza, że nie będzie działał na szkodę pomysłodawcy. Uczestnik deklaruje, że 

zwróci pomysłodawcy wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich  

i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez pomysłodawcę na rzecz jakiejkolwiek 

osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku  

z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym 

śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w wycieczce z wyjątkiem 

wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony pomysłodawcę.   

    6. Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach rowerowych jest prawidłowe wypełnienie 

Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej       

www.elektronicznezapisy.pl. Ponadto zgłoszeń do poszczególnych wycieczek można 

dokonywać osobiście w dniu, w którym odbywa się wycieczka, wypełniając formularz 

zgłoszeniowy dostępny w Biurze pomysłodawcy. Terminy  składania zgłoszeń 

znajdują się na stronie internetowej imprezy, na której uczestnik dokonuje rejestracji.  

Uwaga: Uczestnik dokonuje rejestracji odrębnie na każdą z imprez rowerowych.  

 

VIII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW :  

1. Pomysłodawca podczas cyklu wycieczek rowerowych zapewnia usługę przewodnika 

rowerowego oraz podstawowe narzędzia naprawcze. Przewodnik prowadzi grupę  

i wyznacza tempo jazdy. Osoby naruszające przyjęty porządek nie będą miały prawa 

udziału w kolejnych edycjach, względnie zostaną pozbawione dostępu do opisanych  

w niniejszym punkcie świadczeń.  

http://www.elektronicznezapisy.pl/


        

   

     2. Podczas cyklu wycieczek rowerowych, pomysłodawca zapewnia uczestnikom gorący 

posiłek.  

3. Uczestnicy wycieczek ponoszą ewentualne opłaty z tytułu: 

a) zakupu biletów wstępu do parków, rezerwatów przyrody, itp.; 

b) zakupu biletu wstępu do Skansenu Fortyfikacyjnego w Bakałarzewie, itp.; 

c) opłaty za miejsce noclegowe (pole namiotowe, domek campingowy w okolicach 

Augustowa – dotyczy wycieczki dwudniowej). 

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

     1. Każdy rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego powinien znać podstawowy akt 

prawny dotyczący ruchu drogowego - czyli Prawo o Ruchu Drogowym, potocznie 

nazywane Kodeksem Drogowym. (tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw 

z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami). 

     2. Warunki poruszania się po trasie zostaną szczegółowo omówione przed startem; 

     3. Pomysłodawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wycieczki 

ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 

uczestników wycieczki. 

     4. Uczestnicy wycieczki powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, w tym 

napoje i wyżywienie, a także stosowny ubiór (zaleca się używanie kasku ochronnego). 

     5. Wycieczka może zostać odwołana lub przełożona w terminie w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

     6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do pomysłodawcy projektu. 

     7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga pomysłodawca projektu. 

 

 


