
REGULAMIN  
PRZEJADÓW DREZYNOWYCH 

Regulamin Stowarzyszenia Kolej Karkonoska, obowiązujący w trakcie trwania imprez drezynowych: 

 

1. Organizatorami przejazdów jest Stowarzyszenie Kolej Karkonoska. 

2. Organizatorzy są wyposażeni w specjalne identyfikatory i odblaskowe kamizelki 

ochronne. 

3. Organizatorzy mogą bez podania przyczyn odmówić udziału w jazdach rekreacyjnych 

wszystkim osobom, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 

przejazdów, nie stosują się do poleceń Organizatorów lub w rażący sposób naruszają 

zasady niniejszego Regulaminu. W szczególności dotyczy to osób zachowujących się 

agresywnie lub prowokacyjnie, będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji. 

4. Uczestnicy przejazdów oraz inne osoby, które znajdują się na terenie przeprowadzanych 

przejazdów, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest 

niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  

i sprzętu znajdującego się na terenie organizacji przejazdów, itp. 

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie organizacji przejazdów: broni lub innych 

przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne, materiałów wybuchowych, 

materiałów pirotechnicznych, materiałów tworzących zagrożenie pożarowe, alkoholu  

i substancji psychoaktywnych. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych 

zwierząt na teren organizacji przejazdów. 

6. Przejazdy odbywają się na terenie kolejowym, na którym z zasady należy zachować 

szczególną ostrożność i rozwagę, w związku z tym należy bezwzględnie przestrzegać 

poleceń Organizatorów. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać 

wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w przejazdach na wyłączną odpowiedzialność 

osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

7. Przejazdy drezynowe są ubezpieczone na ogólnych warunkach przewidzianych  

w polskim prawie. 

8. Organizatorzy w trakcie trwania przejazdów drezynowych są odpowiedzialni  

za utrzymanie takiego stanu technicznego wykorzystanych w niej pojazdów, aby nie 

zagrażał on zdrowiu i życiu pozostałych uczestników imprezy. 



9. Wszystkie pojazdy biorące udział w drezynowaniu muszą być wyposażone w sprawnie 

działający system hamulcowy, a także apteczkę pierwszej pomocy. 

10. Impreza jest zorganizowana w oparciu o Regulamin przejazdów drezynowych  i żadne 

decyzje podejmowane przez Organizatorów i uczestników Imprezy (w trakcie jej 

trwania) nie będą stały w sprzeczności z tym Regulaminem 

11. W każdym przejeździe bierze udział pełnoletni użytkownik pojazdu z pośród 

organizatorów, który ma odpowiednią wiedzę odnośnie właściwego użytkowania tego 

pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem jego rozpędzania i hamowania. 

12. W trakcie przejazdów drezynowych obowiązuje nakaz zakładanie maseczek 

zasłaniających usta i nos, do czasu odwołania. 

 


