
Regulamin
ustawek  kolarskich  Yolor ide  

i  wydarzeń  rowerowych  pod  szyldem  

Damskiego  Bloga  Rowerowego  

yolobike .pl

Organizator
Organizatorem utawek kolarskich YOLORIDE oraz innych wydarzeń rowerowych pod szyldem Damskiego 
Bloga Rowerowego yolobike.pl jest założycielka bloga Katarzyna Fedro.

Cele
Celem organizowanych utawek kolarskich YOLORIDE oraz innych wydarzeń rowerowych pod szyldem 
Damskiego Bloga Rowerowego yolobike.pl jest:
· popularyzacja lubuskiego kolarstwa szosowego i górskiego,
· zwiększenie liczby osób (głównie kobiet) jeżdżących na rowerach,
· aktywizacja Lubuszan poprzez zachęcanie ich do uprawiania aktywności fizycznej,
· integracja lubuskiego środowiska kolarskiego,
· prezentowanie i promowanie ludzi z pasją.

Zasady ogólne
1.  Regulamin dotyczy wspólnej jazdy w grupie w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
2.  Informacje dotyczące dnia, godziny, miejsca, trasy i tempa każdej utawki kolarskiej YOLORIDE oraz 
innych wydarzeń rowerowych pod szyldem Damskiego Bloga Rowerowego yolobike.pl są przekazywane 
w opisie wydarzenia na fanpage’u bloga yolobike.pl pod adresem: 
www.facebook.com/yolobikedamskiblogrowerowy.
3.  Ustawki kolarskie i wydarzenia określone w pkt. 2 nie są wyścigami, indywidualnymi treningami, ani 
nie posiadają żadnej innej formy rywalizacji.
4.  Ustawki kolarskie i wydarzenia określone w pkt. 2 są przeznaczone dla wszystkich osób jeżdżących 
na rowerach o co najmniej średnim poziomie wytrenowania, chyba że Organizator określi inaczej.
5.  Przed każdym wydarzeniem Organizator wyznacza min. 2 osoby, które będą prowadzić grupę (lub 
grupy) oraz na bieżąco monitorować tempo oraz sytuację podczas jazdy. Osoby te mogą również 
wydawać polecenia innym rowerzystom (np. konieczność jazdy solo, dwójkami, przyśpieszenie/
spowolnienie grupy, zatrzymanie się, itp.). Nie należy wyprzedzać prowadzących grupę podczas jazdy, 
chyba że taka osoba da wyraźny znak na zmianę (zjazd w bok, gest ręką, etc).
6.  Uczestnictwo w ustawkach kolarskich YOLORIDE i wydarzeniach określonych w pkt.2 jest 
dobrowolne i bezpłatne dla każdego.



Bezpieczeństwo
7.  Bezwzględnie wymagana jest jazda w kasku.
8.  Wszyscy uczestnicy powinni jechać w zwartej grupie w parach, aby nie utrudniać ruchu pozostałym 
użytkownikom drogi. Zmiany należy robić w sposób bezpieczny dla wszystkich, bez zbędnego rwania 
tempa.
9.  Podczas jazdy należy informować siebie nawzajem o niebezpieczeństwach i przeszkodach na 
drodze (dziury, kamienie, samochody, nierówności, itp.).
10. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zatrzymywać 
się na czerwonym świetle. 
11. Prosi się o zwrócenie uwagi na zakładaną średnią prędkość. Jeżeli dany uczestnik nie jest w stanie 
utrzymać tempa, to należy poinformować o tym fakcie jedną z osób prowadzących.
12. W trakcie treningu mogą nastąpić małe korekty tempa jazdy, ale nie będą one zbytnio odbiegać od 
założeń ustalonych przed wydarzeniem. 
13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń Organizatora i osób prowadzących.
14. Osoby niestosujące się do poleceń, stwarzająca zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników oraz 
łamiące zapisy niniejszego Regulaminu będą zmuszone opuścić grupę.

Odpowiedzialność
15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas ustawek 
kolarskich YOLORIDE i wydarzeń określonych w pkt. 2.
16. Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie 
i osób trzecich.
17. Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowania się w sposób 
odpowiedzialny i nie zagrażający życiu innym uczestnikom wydarzenia.

Postanowienia końcowe
18. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzeń 
zamieszczanych w mediach społecznościowych, filmikach, na blogu yolobike.pl oraz w materiałach 
promocyjnych.
19. Udział w ustawkach kolarskich YOLORIDE i wydarzeniach określonych w pkt. 2 jest równoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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