REGULAMINU RAJDÓW NORDIC WALKING NA ROZTOCZU
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem 5 jednodniowych rajdów Nordic Walking jest Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy
ul. Peowiaków 92, a bezpośrednim Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Prywatne
QUAND Andrzej Kudlicki
2. Celem rajdów jest: promocja turystyki aktywnej oraz infrastruktury turystycznej
obszaru LGD tj. nowowytyczonych tras Nordic Walking a także walorów
turystycznych, kulturowych, przyrodniczych obszaru, zabytków i ciekawych miejsc
zlokalizowanych przy trasach.
3. Regulamin rajdów dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze
Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl. Szczegółowe informacje o rajdach można
uzyskać pod numerem telefonu 84 639-29-66 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.
§ 2 Terminy i miejsca organizacji rajdów
Rajdy Nordic Walking odbędą się:
09.05.2015r. w Wólce Wieprzeckiej,
17.05.2015r. w Zwierzyńcu,
24.05.2015r. w Jacni,
30.05.2015r. w Krasnobrodzie,
31.05.2015r. w Józefowie
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. W imprezie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Dopuszcza się uczestnictwo osób
niepełnoletnich jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Planowana liczba uczestników każdego z rajdów to ok. 50 osób, których rekrutacją zajmie
się Biuro LGD.

3. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w biurze LGD „Nasze Roztocze”
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –
15:30.
4. Zgłoszenia należy dokonać maksymalnie na dwa dni przed terminem rajdu.
5. Uczestnicy imprezy zgłoszeni w terminie określonym w ust. 4 zostaną ubezpieczeni
od NNW, pozostali biorą udział w imprezie na własne ryzyko.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany
do warunków pogodowych), przede wszystkim wygodne, nieprzemakalne obuwie.
7. Osobom nie posiadającym kijków Wykonawca zapewni wypożyczenie sprzętu na czas
uczestnictwa w rajdzie.
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8. Zgłoszenie udziału w rajdzie oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym
Regulaminie.
9. Uczestnictwo w rajdach jest bezpłatne.
§ 4 Przebieg rajdów
1. Rajdy odbywać się będą w każdej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze”
(gminy Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec) na wytyczonych
w formie zamkniętej pętli trasach Nordic Walking o długości 5-8 km (początek
i koniec trasy znajduje się w tym samym miejscu).
2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy rajdu otrzymają smycz z identyfikatorem.
3. Rajdy będą odbywały się pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora Nordic
Walking.
4. Rajdy zostaną poprzedzone rozgrzewką oraz instruktażem dotyczącym zasad
uprawiania Nordic Walking, prawidłowej postawy, doboru sprzętu i posługiwania się
kijkami.
5. Po zakończeniu spaceru odbędzie się ognisko z konkursami (nagrody w konkursach
zapewni Organizator).
6. Dla wszystkich zgłoszonych uczestników przewidziano poczęstunek w postaci porcji
ogniskowej (kiełbaska, pieczywo, dodatki, napój).
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez
opieki w trakcie trwania imprezy.
2. Zabrania się zaśmiecania trasy i niszczenia przyrody.
3. Rajdy odbędą się w zaplanowanych terminach bez względu na pogodę.
4. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego
Regulaminu oraz do wykorzystania danych osób biorących udział w imprezie
na potrzeby promocji rajdów oraz działalności LGD „Nasze Roztocze”.
5. Organizator i Wykonawca nie zwracają poniesionych przez Uczestników kosztów
dojazdu do miejsca rozpoczęcia rajdu.

Rajdy Nordic Walking są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

