Regulamin korzystania z roweru szynowego na odcinku
Iłża - Marcule Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

1. Bilet na przejazd można zarezerwować wysyłając maila na adres kolejka@ilza.pl do
każdego piątku poprzedzającego kursowanie roweru szynowego do godziny 20:00
lub zakupić bezpośrednio przed kursem na stacji wąskotorowej w Iłży, ul. Błazińska
48.
2. Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem
w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
3. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika
przejazdu.
4. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez
kierownika składu (stój, hamuj, dalej).
5. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych.
6. Podczas podróży nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie, np.
gałęzi.
7. W przypadku zgubienia/wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy przestrzegać
zakazu zatrzymywania się na trasie i wysiadania z roweru szynowego. Należy
zapamiętać lokalizację i poinformować o tym fakcie kierownika przejazdu na jednym
z postojów lub stacjach końcowych.
8. Dzieci do lat 12 muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
9. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
10. Osoby nietrzeźwe nie mogą prowadzić roweru szynowego rowerowej na żadnym
z dwóch stanowisk napędowych/hamulcowych.
11. Wszystkie osoby znajdujące się na rowerze szynowym muszą posiadać miejsca
siedzące. Obowiązuje zakaz stania podczas zjazdów z góry.
12. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
13. Zmiana osób pedałujących może nastąpić po wcześniejszej informacji przekazanej
do kierownika składu, który następnie wyda sygnał (hamuj), aby dokonać zmiany.
14. Kierownik przejazdu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi
nieprzestrzegającemu regulaminu.
15. Urząd Miejski w Iłży zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie
jazdy po jego ogłoszeniu.

1

Regulamin korzystania z roweru szynowego na odcinku
Iłża - Marcule Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie osoby, które
zarezerwują przejazd rowerem szynowym zostaną powiadomione na wskazany
numer telefonu o odwołaniu przejazdu najpóźniej na 30 minut przed wyjazdem.
17. Rower szynowy składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz trzech miejsc na
ławeczce.
18. Zasady bezpieczeństwa, które w związku z COVID-19 będą obowiązywały dla
bezpieczeństwa wszystkich klientów.


Sugerujemy bezgotówkowy sposób płatności: kartą, Blikiem, telefonem.



Na rowerze szynowym podróżuj z osobami, z którymi przebywasz na co
dzień.



Na miejscach postojowych ogranicz kontakt z innymi turystami. Zachowaj
minimum 2 m odstęp od innych osób.



Zaopatrz się w maseczkę i zakrywaj nos i usta.



Zalecamy podróż w jednorazowych rękawiczkach.



Po każdym kursie rower szynowy będą dezynfekowane, natomiast elementy
na miejscach postojowych nie są dezynfekowane, dlatego też po powrocie do
domu umyj dokładnie i zdezynfekuj ręce!



Wszelkie śmieci i odpady zabierz ze sobą.
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