
  

 

 

 

 

REGULAMINU RAJDU NORDIC WALKING  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92.  

2. Celem Rajdu jest: promocja turystyki aktywnej oraz infrastruktury turystycznej obszaru 

LGD a także walorów turystycznych, kulturowych, przyrodniczych, zabytków                          

i ciekawych miejsc gmin członkowskich Stowarzyszenia.  

3. Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze 

Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl. Szczegółowe informacje o Rajdzie można uzyskać 

pod numerem telefonu 84 639-29-66 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  

4. Rajd organizowany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Stowarzyszeniem LGD „Nasze Roztocze” a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie.  

§ 2 Termin i miejsce organizacji rajdu 

1. Rajd Nordic Walking odbędzie się w dniu  20.08.2016r. jako element programu imprezy 

plenerowej pod nazwą Festiwal Kultury Ekologicznej EKO 2016. 

2. Miejscem zbiórki dla uczestników Rajdu będzie plac przy Szkole Podstawowej                           

w Józefowie (ul. Górnicza). Rozpoczęcie Rajdu o godz. 11.00. 

3. Trasa Rajdu będzie prowadziła oznakowanymi trasami turystycznymi m.in. przez 

Kamieniołom Babia Dolina, zabytkowy kirkut, Doliną Nepryszki do Rezerwatu Jęzior                          

i dalej kompleksami leśnymi do Stanicy Wędkarskiej przy zalewie, gdzie zaplanowano 

ognisko integracyjne z poczęstunkiem. 

4. Planowane zakończenie rajdu ok. godz. 14.30 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby pełnoletnie. Dopuszcza się uczestnictwo osób 

niepełnoletnich jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do 

warunków pogodowych) w tym przede wszystkim wygodne, nieprzemakalne obuwie. 

3. Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. 

§ 4 Informacje organizacyjne 

1. Rajd zostanie przeprowadzony pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora Nordic 

Walking, który przeprowadzi rozgrzewkę oraz instruktaż dotyczący zasad uprawiania 

Nordic Walking, prawidłowej postawy, doboru sprzętu i techniki chodzenia z kijkami. 

2. Na czas uczestnictwa w rajdzie osobom nie posiadającym własnych kijków Nordic 

Walking Organizator zapewni ich bezpłatne wypożyczenie.  

3. Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziano 0,5 l wody mineralnej oraz ognisko 

integracyjne z pieczeniem kiełbasek po zakończeniu marszu. 

4. Na zakończenie Organizator przewidział konkursy krajoznawcze z nagrodami. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Rajd odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę. 

2. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji 

imprezy oraz działalności LGD „Nasze Roztocze”. 

http://www.lgdnaszeroztocze.pl/

