
Miejska i Powiatowa Biblioteka  Publiczna im. Marii Konopnickiej w
Lubaniu zaprasza do udziału w imprezie turystyczno - rekreacyjnej

pn. „Odjazdowy bibliotekarz”

REGULAMIN 
I. Organizatorzy:
•Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu,
•Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu - Oddział Miejskiej i Powiatowej 
  Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

II. Cele:
• promowanie bibliotek i czytelnictwa,
  walka z tradycyjnym postrzeganiem bibliotek, bibliotekarzy, czytania, książek,
  integracja środowiska bibliotekarzy i czytelników,
• rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,
  poznawanie najbliższej okolicy,
• propagowanie turystki rowerowej.

III. Forma:
• przejazd grupy rowerowej wyznaczoną trasą.

IV. Termin i miejsce:
 impreza odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. o godz. 10.00.
 miejsce zbiórki Rynek przed głównym wejściem do Ratusza (siedziba biblioteki).

V. Warunki uczestnictwa:
 uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia,
 wypełnienie karty zgłoszenia udziału w wycieczce do dnia 2 czerwca 2017 r.,
 zapoznanie  się  z  regulaminem  imprezy,  podpisanie  oświadczenia  o  zapoznaniu  się  z

regulaminem,
 wypełnioną  kartę  zgłoszenia  oraz  wypełnione  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z

regulaminem   dostarczyć  należy  do  dnia  2  czerwca  do  siedziby  Miejskiej  i  Powiatowej
Biblioteki  Publicznej  w  Lubaniu  lub  do  Regionalnego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  w
Lubaniu,

 liczba miejsc jest ograniczona,
 o zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń,
 o  zakwalifikowaniu  się  do  udziału  w  wycieczce  uczestnicy  powiadomieni  zostaną

telefonicznie bądź mailowo.

VI. Informację organizacyjne:
 uczestnicy przybywają na miejsce zbiórki z własnym rowerem,
 uczestnicy   nie są ubezpieczeni   przez Organizatora, mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie 

we własnym zakresie,
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 uczestnicy samodzielnie zaopatrują się w sztywne kaski rowerowe,  pompki,  łaty i  inny
sprzęt niezbędny w czasie awarii roweru, wskazane kamizelki odblaskowe. Rower musi być
sprawny technicznie, za jego stan odpowiada uczestnik wycieczki,

 uczestnicy nieletni muszą być pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych,
 uczestnicy biorący udział w wycieczce zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu

drogowego,
 uczestnicy w trakcie jazdy rowerem powinni dostosować prędkość do swoich umiejętności,

uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych uczestników wycieczki,
 uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania

ruchu turystycznego oraz zwierząt leśnych,
 uczestnicy  powinni  zachować  ostrożność,  gdy  trasa  jest  technicznie  trudna  (dziury,

kamienie, kałuże, itp.),
 za  rzeczy  pozostawione  bez  opieki  lub  zagubione  Organizatorzy  nie  ponoszą

odpowiedzialności,
 uczestnicy zaopatrzeni są w ekwipunek osobisty, własny prowiant dodatkowy, napoje, bidon,
 Organizatorzy zapewniają poczęstunek (kiełbasę,  chleb,  ketchup,  kawę,  herbatę)  na miejscu

docelowym tj. wiata turystyczna w Nawojowie Śląskim,
 Organizatorzy zapewniają gadżety pamiątkowe dla uczestników,
 w przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych impreza zostanie przeniesiona na

inny termin,
 uczestnik  wycieczki  zrzeka  się  wszelkich  roszczeń  wobec  Organizatorów  z  tytułu

wypadków, poniesionych szkód oraz innych obrażeń powstałych w trakcie wycieczki,
 zabrania  się  udziału  w  zgromadzeniu  i  w  wycieczce  osobom będącym  pod wpływem

alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz spożywania w/w używek
podczas imprezy,

 za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać
usunięci z udziału w imprezie,

 w  trakcie  wycieczki  jego  Organizatorzy,  uczestnicy  i  media  wykonują  filmy  i  zdjęcia
grupowe uczestników do celów kronikarskich.  Materiały  te mogą zostać opublikowane np.
przez  obecne  na  imprezie  media.  Uczestnictwo  w  wycieczce  oznacza  zgodę  na  publikację
wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.

VII. Program imprezy:
- start na trasę godzina 10.00 z Rynku przy wejściu do Ratusza (siedziba biblioteki), 
- godzina 10.00 -12.00 dotarcie do powierzchniowego pomnika przyrody w Nawojowie Łużyckim,
przystanek na odpoczynek, krótka informacja dotycząca pomnika przyrody,
- 12.00 – 14.00 odpoczynek, pieczenie kiełbasek oraz wspólne zabawy zręcznościowe i literackie,
- 14.00 – 15.00 – powrót do Lubania przez Uniegoszcz, po drodze zwiedzanie grodziska z IX – XII w.
- zakończenie wycieczki .
Zgodnie  z  przepisami  ilość  rowerzystów  jadących  w  zwartej  grupie  nie  może
przekraczać 15 osób.
Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
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VIII. Postanowienia końcowe
•  Wszyscy  uczestnicy  wycieczki  mają  obowiązek  przestrzegania  powyższego  regulaminu,
zarządzeń specjalnych organizatorów oraz przepisów prawa ustawowego.
 Z  treścią  regulaminu  uczestnicy  zapoznają  się  poprzez  stronę  internetową

www.bibliotekaluban.pl lub w działach biblioteki.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
  Uczestnictwo w wyprawie oznacza akceptację regulaminu wycieczki.

Życzymy samych wspaniałych i  niezapomnianych wrażeń!!
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