
  

 

 

 
 

Rajd Nordic Walking Józefów 2022 jest elementem operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 

 
REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING 

JÓZEFÓW 2022 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Rajdu 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. Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” 
www.lgdnaszeroztocze.pl Szczegółowe informacje o rajdzie można uzyskać pod numerem telefonu 
510 203 858 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  

§ 2 Termin i miejsce organizacji Rajdu 

1. Rajd Nordic Walking w Józefowie odbędzie się w dniu 11.06.2022r. 
2. Miejscem zbiórki uczestników Rajdu będzie plac przy fontannie w centrum Józefowa.  
3. Początek Rajdu o godz. 10.00. 
4. Trasa Rajdu będzie prowadziła z Józefowa znakowaną na czerwono trasą Nordic Walking przez 

kompleksy leśne Puszczy Solskiej (długość ok. 9 km). 
5. Po przejściu trasy Rajdu dla uczestników zaplanowano posiłek regeneracyjny oraz konkurs 

krajoznawczy.  
6. Planowane zakończenie Rajdu ok. godz.15.00. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby pełnoletnie. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich 
jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Zapisy na Rajd przyjmowane są do 09.06.2022r pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach pracy 
biura LGD. Podczas  zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz datę urodzenia. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Uczestnicy imprezy zgłoszeni w terminie określonym w ust. 2 zostaną ubezpieczeni od NNW.  
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków 

pogodowych), przede wszystkim wygodne, nieprzemakalne obuwie. 
6. Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  
7. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

§ 4 Informacje organizacyjne 
1. Rajd zostanie przeprowadzony pod kierunkiem instruktora Nordic Walking oraz przewodnika 

turystycznego. 
2. Na czas uczestnictwa w Rajdzie osobom nie posiadającym własnych kijków Nordic Walking Organizator 

zapewni ich bezpłatne wypożyczenie.  

§ 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 

bieżącej działalności LGD „Nasze Roztocze”. 


