آيين نامه اجرايي برنامه هاي دوچرخه سواري

ماه ١٣٩٩
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اين آييننامه به منظور حفظ ايمني شركت كنندگان برنامههاي دوچرخه سواري گروه و ارتقا كيفيت اجراي
برنامهها تدوين گرديده است .رعايت مفاد اين آيين نامه براي كليه شركت كنندگان و اعضا دوچرخه سواري گروه
الزامي است.
 .١شركت كنندگان در برنامه با آگاهي كامل از مخاطرات فعاليت دوچرخه سواري ،با قبول كامل مسئوليت
خود ،دوچرخه و ساير تجهيزات همراه طي برنامه و در زمان حمل و اياب و ذهاب در برنامه شركت
مينمايند.
 .٢شركت كنندگان در برنامه با آگاهي كامل از اين آيين نامه و نيز اساسنامه گروه در برنامه شركت نموده و
از هرگونه اقدامي كه مغاير با قوانين و مقررات ميباشد اجتناب مينمايند.
 .٣همراه داشتن بيمه ورزشي براي شركت در برنامه اجباري است.
 .٤شركت كنندگان با لباس و تجهيزات مناسب دوچرخه سواري به نحوي كه ايمني كامل در برنامه تامين
شود به شرح زير در برنامه شركت مي نمايند:
الف -استفاده از كﻼه ايمني در تمام مدت برنامه الزامي ميباشد.
ب -رنگ البسه بنا به شرايط برنامه )ساعات شبانه روز و وضعيت آب و هوايي( ميبايست
قابل تشخيص توسط ساير ركابزنان مسير و يا وسايط نقليه در حال تردد باشد.
پ -استفاده از دستكش و عينك دوچرخه سواري در برنامه الزامي ميباشد.
ت -به همراه داشتن هرگونه وسيله و تجهيزات ايمني كه توسط سرپرست برنامه پيش از
برنامه اعﻼم ميگردد الزامي است.
ث -بهمراه داشتن كيف كمك هاي اوليه براي كليه شركت كنندگان الزامي است.
 .٥شركت كنندگان در برنامه موظف ميباشند در صورت بروز حادثه يا مواجه شدن با فرد حادثه ديده ديگر
در اسرع وقت سرپرست برنامه را مطلع نمايند.
 .٦شركت كنندگان در برنامه تواناييهاي خود را پيش از برنامه در فرم فراخوان برنامه بصورت دقيق و صادقانه
اعﻼم مي نمايند.
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 .٧شركت كنندگان در برنامه ﻻزم است با تجهيزات همراه خود آشنايي كامل داشته و نحوه استفاده از آنها را
به درستي آموزش ديده باشند.
تبصره :در برنامه هاي آموزشي اين بند بنا به صﻼحديد مربي دوره ميتواند معلق گرديده و يا با شرايط ديگري در
برنامه اعمال گردد.
 .٨شركت كنندگان در برنامه ﻻزم است دوچرخه و تجهيزات همراه خود را قبل از برنامه بازرسي نمايند و از
صحت و سﻼمت آن اطمينان حاصل كنند.
 .٩شركت كنندگان در برنامه ﻻزم است ارزيابي مناسبي از توانايي خود پيش از شركت در برنامه داشته باشند
و با توجه به آن براي شركت در برنامه تصميم گيري نمايند.
 .١٠شركت كنندگان در برنامه بايد مهارتهاي خود را با شركت در برنامههاي آموزشي آزاد يا گروهي و استفاده
از منابع موجود افزايش دهند.
 .١١نكات زير ﻻزم است از سوي شركت كنندگان در برنامه مورد توجه ويژه قرار گيرد:
الف -همواره هشيار بوده و به مسير و شرايط محيطي دقت كافي نمايند .استفاده از هدفون
در طول برنامه مجاز نمي باشد.
ب -دوچرخه يك وسيله نقليه ميباشد و دوچرخه سوار ﻻزم است همواره از قوانين عبور و
مرورتبعيت نمايد .بنابراين شركت كننده در برنامه با آگاهي و آشنايي كامل از كليه
قوانين ركابزني در جاده و معابر عمومي در برنامه شركت مي نمايد.
پ -شركت كنندگان در برنامه در مسيرهاي خاكي و در برنامه هاي كوهستان ترجيحا از
مسيرهاي از پيش باز شده استفاده مينمايد و ﻻزم است از رفتارهايي كه به طبيعت
آسيب ميرساند اجتناب نمايند.
ت -شركت كنندگان در برنامه همواره بايد با سرعتي حركت كنند كه دوچرخه در كنترل
كامل آنها باشد .همواره حداقل يكي از دست ها بر دسته دوچرخه باشد و از تغيير جهت
ناگهاني خودداري كنند .در صورت نياز به تغيير مسير با استفاده از عﻼمت هايي كه در
دوچرخه سواري استفاده ميشود ساير افراد مسير را مطلع سازند.
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ث -در مسيرهايي كه كوهپيمايان يا ساير افراد پياده هستند با سرعت پياده از مجاورت آنها
عبور نمايند.
ج -ركابزني پهلو به پهلو در معابر و جاده هايي كه ساير وسايط نقليه و يا كوهپيمايان ديگر و
افراد پياده تردد دارند مجاز نمي باشد.
 .١٢پرداخت هزينه هاي برنامه شامل هزينه اياب و ذهاب ،آموزش در برنامه هاي آموزشي و حق شركت در
برنامه براي شركت كنندگان الزامي است .حق شركت در برنامههاي دوچرخه سواري  ١٠٠،٠٠٠ريال در روز
ميباشد.
تبصره ) : (١سرپرست برنامه از پرداخت هزينه ها معاف ميباشد.
تبصره ) :(٢در صورت استفاده از وسيله نقليه شخصي هر يك از اعضا ،محاسبات مربوط به اياب و ذهاب طبق فايل
پيوست انجام خواهد پذيرفت.
 .١٣برنامه هاي آموزشي در نظرگرفته شده پيش نياز شركت در ساير برنامهها ميباشد .در صورتيكه فردي
امكان شركت در برنامههاي آموزشي را نداشته است جزوه آموزشي مربوط به آن جلسه در اختيار ايشان
قرار داده ميشود و هزينه مربوط به آن را ﻻزم است پرداخت نمايد.
تبصره :افرادي كه داراي مدرك مربيگري دوچرخه ميباشند يا با تشخيص يكي از مربيان دوچرخه سواري تاييد
گردند از دريافت جزوه آموزشي و پرداخت هزينه معاف ميباشند.
 .١٤مسئوليت نظارت بر اجراي اين آيين نامه در طي برنامه بر عهده سرپرست برنامه ميباشد.
 .١٥هرگونه انتقاد يا پيشنهاد در خصوص برنامه در پايان برنامه از سوي سرپرست جمع آوري ميگردد .هر يك
از شركت كنندگان ميتوانند شكايت يا انتقاد خود از برنامه را پس از برنامه با بازرس گروه نيز مطرح نمايند.
با اينحال تبعيت كامل از سرپرست برنامه طي برنامه ﻻزم ميباشد.
 .١٦سرپرست برنامه در انتخاب شركت كنندگان بنا به صﻼحديد خود كامﻼ مختار ميباشد.
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 .١٧گزارش برنامه شامل :زمان شروع ،پايان ،نفرات شركت كننده در برنامه ،منطقه اجرا شده ،مشخصات فني
برنامه ،آموزشهاي داده شده و گزارش هرگونه حادثه طي برنامه ،پس از اتمام برنامه ظرف دو هفته از سوي
سرپرست به كميته اجرايي دوچرخه سواري ارائه ميگردد.
تبصره :گزارش حادثه در اسرع وقت بايد به اطﻼع بازرس گروه و كميته اجرايي گروه رسانده شود.
يادآوري مهم :از همراهي اعضايي كه به اين آيين نامه و يا هرگونه مورد ديگري كه مدنظر سرپرست بي توجهي
مينمايند جلوگيري ميگردد.

دستورالعمل ويژه شرايط كويد ١٩
با توجه به شرايط اضطراري حاكم ممكن است در نحوه احراي برنامه ها تصميماتي از جمله محدوديت
تعداد نفرات ،كنسلي برنامه و نحوه اياب و ذهاب توسط هيئت مديره و يا كميته اجرايي و يا سرپرست
در نظر گرفته شود.
 استفاده از ماسك در زمان اياب و ذهاب ،زمانهاي استراحت و توقف در برنامه الزامي است.
 رعايت فاصله ايمني  ٢متري بين اعضا در زمان توقف ،استراحت و طي كﻼسهاي آموزشي الزامي است.
 به همراه داشتن مواد بهداشتي و ضدعفوني كننده ضروري است.
 استفاده وسايل و تجهيزات بطور مشترك به ويژه نوشيدني و خوردني مجاز نميباشد.


پيش از برنامه ،فردي به عنوان بازرسي ايمني و بهداشت انتخاب ميگردد .همكاري كليه شركت كنندگان
در برنامه با ايشان الزامي است.



شركت كننده در صورت دارا بودن عﻼئم بيماري يا ارتباط با فرد مبتﻼ در برنامه ثبت نام نمي نمايد.
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