
REGULAMIN KLUBU ROWEROWEGO „SKOŁOWANI” 

DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU „ABSOLWENT UMK” 

NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

§ 1 

1. Klub Rowerowy SKOŁOWANI, zwany dalej Klubem, działa w ramach Programu 
„Absolwent UMK”, prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, zwany dalej UMK.  

2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach UMK.  
3. Klub swoją działalność opiera na aktywnej, dobrowolnej i społecznej pracy 

swoich członków. 

Cele i zadania Klubu 

§ 2 

Celem Klubu jest: 

1. integracja środowiska akademickiego, 
2. umożliwianie członkom i sympatykom Klubu uprawiania krajoznawstwa 

i turystyki rowerowej poprzez organizowanie wycieczek, rajdów i wypraw 
rowerowych krajowych i zagranicznych, 

3. popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych okolic Torunia oraz 
innych regionów kraju, 

4. organizowanie spotkań członków i sympatyków Klubu, 
5. popularyzowanie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki rowerowej, 
6. umożliwienie integracji środowiska uniwersyteckiego z absolwentami innych 

szkół i uczelni, 
7. zachęcanie do podejmowania innych form wspólnego spędzania czasu przy 

okazji turystyki rowerowej. 

Członkostwo 

§ 3 

Klub zrzesza członków oraz sympatyków Klubu. 

Członek Klubu: 

1. jest uczestnikiem Programu „Absolwent UMK”, 
2. złożył deklarację członka Klubu, 
3. uczestniczył w co najmniej 2 imprezach rowerowych zorganizowanych przez 

Klub, 
4. uzyskał pozytywną rekomendację od innego członka Klubu, 



5. deklaruje chęć realizacji celów Klubu, a w szczególności godnego 
reprezentowania UMK. 

Sympatyk Klubu: 

6. nie  musi być uczestnikiem Programu „Absolwent UMK”, 
7. uczestniczył w co najmniej 2 imprezach rowerowych zorganizowanej przez 

Klub, 
8. deklaruje chęć realizacji celów Klubu. 

Ustanie członkostwa: 

9. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 
a. braku jakiejkolwiek aktywności w działalności Klubu w całym 

zakończonym sezonie rowerowym, 
b. gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Klubu albo gdy 

godzi w jego dobre imię. 

Władze Klubu 

§ 4 

1. Klub jest reprezentowany przez Prezesa. 
2. Prezesem może być każdy członek Klubu, który chociaż raz był kierownikiem 

wycieczki Klubu. 
3. Prezes jest wyłaniany w drodze głosowania podczas spotkania 

podsumowującego sezon rowerowy Klubu. 
4. Głosowanie na Prezesa przeprowadza pracownik Programu „Absolwent 

UMK”. 
5. Głosowanie jest ważne, bez względu na liczbę członków Klubu obecnych na 

zebraniu. 
6. Kandydatem może być osoba nieobecna na zebraniu, która uprzednio zgłosiła 

u pracowników Programu Absolwent taką gotowość na papierze 
7. Kadencja Prezesa trwa jeden rok. 
8. Obowiązki Prezesa: 

a. wpisuje i skreśla osoby z listy członków Klubu, 
b. wydaje i zbiera deklaracje członków/sympatyków Klubu, 
c. przekazuje zebrane deklaracje do  biura Programu „Absolwent UMK”, 
d. organizuje działalność Klubu we współpracy z pracownikami Programu 

„Absolwent UMK”, 
e. zwołuje spotkanie podsumowujące sezon rowerowy Klubu. 

9. Prezes Klubu wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych kontaktowych  
(numer telefonu, adres e-mail) Członkom i Sympatykom. 

10. Prezes Klubu może zostać odwołany na wniosek własny lub bezwzględnej 
większości Członków Klubu w przypadku rażącego niewywiązywania się z 
przyjętych na siebie obowiązków lub gdy dalsze sprawowanie funkcji Prezesa 
nie da się pogodzić z celami Klubu albo gdy godzi w jego dobre imię. 



11. W przypadku odwołania Prezesa Klubu, do czasu wyboru nowego, jego 
obowiązki pełnią pracownicy Programu „Absolwent UMK”. 

Prawa i obowiązki 

§ 5 

Członek Klubu ma: 

1. prawo składania propozycji i wniosków dotyczących działalności Klubu,  
2. prawo wybierania i bycia wybieranym na funkcję Prezesa Klubu, 
3. prawo reprezentowania Klubu na imprezach innych organizatorów, 
4. pierwszeństwo udziału w imprezach organizowanych dla ograniczonej liczby 

osób, 
5. prawo zgłoszenia kandydatury na Prezesa Klubu wśród osób obecnych 

podczas podsumowania sezonu rowerowego Klubu, 
6. prawo głosowania na Prezesa Klubu. 

Członek i sympatyk Klubu ma: 

7. prawo składania propozycji i wniosków dotyczących działalności Klubu, 
8. prawo do otrzymywania informacji o wycieczkach poprzez: pocztę 

elektroniczną, portale społecznościowe, telefonicznie i/lub wiadomości 
tekstowe SMS. 

Członek i sympatyk Klubu zobowiązuje się: 

9. godnie reprezentować Klub i UMK, 
10. aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu, poprzez udział w wycieczkach 

i imprezach organizowanych przez Klub, 
11. podczas wycieczek nieść pomoc osobom jej potrzebującym, 
12. informować organizatorów wycieczek o zmęczeniu lub gorszym 

samopoczuciu. 

Wycieczki i spacery rowerowe 

§ 6 

1. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej powinien: 
a. znać przepisy ruchu drogowego i przestrzegać ich, 
b. posiadać sprawny rower, 
c. zapoznać się z trasą wycieczki i skalą trudności trasy. 

2. Wycieczkę rowerową prowadzi jej kierownik, którym może być każdy członek 
Klubu, a w wyjątkowych wypadkach także sympatyk Klubu.  

3. Obowiązki kierownika: 



a. wcześniej wyznacza trasę, termin wycieczki i planowane tempo jazdy, 
b. informacje o szczegółach wycieczki przekazuje pracownikom Programu 

Absolwent UMK, 
c. wyznacza prowadzącego i zamykającego wycieczkę uczestnika, 
d. zbiera podpisy na liście obecności uczestników wycieczki, 
e. wydaje i zbiera deklaracje członkowskie od uczestników wycieczki 

zainteresowanych przyłączeniem się do Klubu, 
f. podejmuje się zarządzać sytuacjami kryzysowymi, w miarę dostępnych 

możliwości. 
4. Kierownik co najmniej jednej wycieczki w sezonie ma pierwszeństwo udziału przed 

innymi członkami Klubu w wycieczkach z ograniczoną liczbą miejsc. 
5. Na trasie:  

a. uczestnicy na drogach publicznych jadą  zwartą grupą, 
b. ilość rowerzystów jadących w grupie nie może przekraczać 15, a odległość 

między grupami powinna być nie mniejsza niż 200 metrów, 
c. odległości miedzy rowerami w grupie powinny umożliwiać bezpieczne 

hamowanie,  
d. „prowadzący” dyktuje tempo jazdy i wybiera drogę,  
e. Uczestnik bierze odpowiedzialność za konsekwencje wyprzedzania 

„prowadzącego”, 
f. „zamykający” nie pozostawia uczestników za sobą, 
g. „zamykający” ostrzega jadących z przodu o nadjeżdżających z tyłu 

pojazdach,  
h. „prowadzący” i „zamykający” powinni mieć ze sobą łączność wzrokową 

i telefoniczną (wskazane posiadanie walkie talkie), 
i. podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie. Każdy pokonuje 

wzniesienie własnym tempem, a na szczycie prowadzący czeka do czasu 
dołączenia wszystkich uczestników wycieczki i zamykającego, 

j. osoba zamierzająca odłączyć się winna powiadomić o tym kierownika 
grupy, 

k. uczestnicy wycieczek jednodniowych i spacerów rowerowych ubezpieczają 
się we własnym zakresie, natomiast uczestników wycieczek wielodniowych 
ubezpiecza UMK w ramach Programu Absolwent UMK. 

6. Po stwierdzeniu usterki roweru: 
a. uczestnik powinien poinformować zamykającego wycieczkę, zatrzymać się 

i usunąć awarię lub poprosić o pomoc innych uczestników, 
b. kierownik wycieczki zatrzymuje grupę aż do rozwiązania sytuacji, 
c. w razie potrzeby uczestnicy wycieczki zobowiązani są do udzielenia pomocy 

właścicielowi uszkodzonego roweru. 

Zapisy ogólne 

§ 7 

1. Dzieci biorą udział w wycieczce pod opieką rodziców, a młodzież w wieku 16 – 18 
lat za pisemną zgodą rodziców.  



2. Najbardziej aktywni Członkowie i Sympatycy Klubu są honorowani podczas 
podsumowania sezonu rowerowego. 

3. Udział w imprezach Klubu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 
wizerunku uczestnika w materiałach papierowych i elektronicznych związanych 
z działalnością Klubu i w celach promocyjnych Programu „Absolwent UMK”, w tym 
na stronie internetowej www.absolwent.umk.pl i w mediach społecznościowych. 

4. Udział w wycieczce jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  
5. Organizator wycieczek nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania 

regulaminu wycieczek przez uczestników. 
6. Zmiany w regulaminie mogą zostać dokonane poprzez głosowanie 

przeprowadzone przez pracownika Programu „Absolwent UMK”, większością 
głosów członków Klubu, obecnych na spotkaniu podsumowującym sezon, a w 
uzasadnionych okolicznościach – na innym spotkaniu Klubu. 

  

http://www.absolwent.umk.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Rowerowego „SKOŁOWANI” 

 

  DEKLARACJA CZŁONKA / SYMPATYKA ** 

KLUBU ROWEROWEGO „SKOŁOWANI” 

działającego przy Programie „Absolwent UMK” 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer Karty Absolwenta UMK  …………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wyrażam zgodę na dopisanie mojego adresu do listy mailingowej i przesyłanie mi 

powiadomień mailowych o organizowanych wycieczkach rowerowych Klubu. 

Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi powiadomień SMS o organizowanych wycieczkach 

rowerowych Klubu. 

 

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych, w tym na przekazanie moich danych kontaktowych Prezesowi Klubu oraz 

kierownikowi wycieczki, na którą się zapiszę.**† 

 

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków / sympatyków* Klubu 

rowerowego „Skołowani”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu Klubu 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu.  

 

Miejsce i data …………………………………………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis  …………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
** Zgoda obowiązkowa 



Preferencje dot. wycieczek 

Tempo jazdy  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Długość trasy  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania:  

wycieczki jednodniowe …………………………………………………………………………………… 

wycieczki wielodniowe …………………………………………………………………………………… 

Interesują mnie: 

 Wycieczki rekreacyjne 

 Wycieczki wyczynowe 

 Wycieczki rodzinne 

 Gry rowerowe 

 

Informacje dodatkowe 

Skąd / od kogo dowiedziałeś się o Klubie Rowerowym „Skołowani”? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jakie masz pomysły na wycieczki rowerowe Klubu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jaki wkład możesz wnieść w działalność Klubu?‡ 

 Organizowanie / współorganizowanie wycieczek rowerowych 

 Relacjonowanie wycieczek (relacje pisemne / foto / wideo) 

 Inne  …….…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
Deklarację należy przekazać Prezesowi Klubu, kierownikowi wycieczki  
lub do siedziby Programu „Absolwent UMK”. 
  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Dział Promocji i Informacji 
Program „Absolwent UMK” 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
program@absolwent.umk.pl 


