REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO TRASĄ ROWEROWĄ ZIEMI JÓZEFOWSKIEJ NA ROZTOCZU
25.09.2022 r.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Rajd rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu jest jednodniową imprezą
rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
2. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania dystans 40 km. Blisko połowa trasy przebiega drogami
terenowymi dlatego też zaleca się rower typu MTB, trekking lub gravel. Na rajd organizatorzy zapraszają
wszystkie osoby, które czują się na siłach pokonać wyzwania trasy.
3. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92.
4. Wykonawcą rajdu jest Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibę w Józefowie
przy ul. T. Kościuszki 37.
5. Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
www.lgdnaszeroztocze.pl i Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa www.jkr.org.pl
6. Szczegółowe informacje o rajdzie można uzyskać pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach
pracy Biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.
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§ 2 Termin i miejsce organizacji rajdu
Rajd rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu odbędzie się 25 września (niedziela)
2022 roku.
Start i meta rajdu usytuowane są na rynku w Józefowie.
Rozpoczęcie rajdu: godz. 1000 , zakończenie rajdu: ok. godz. 1600.
Planowana liczba uczestników rajdu: 50 osób.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu,
w tym trasy przejazdu.
§ 3 Cele rajdu
Promocja Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu.
Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej.
Promocja obszaru LGD „Nasze Roztocze” jako idealnego miejsca do uprawiania turystyki rowerowej.
Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”.
§ 4 Warunki uczestnictwa
Uczestnikami Rajdu mogą być osoby pełnoletnie. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich
jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym
trzeba podkreślić, że udział w rajdzie wymaga dobrego przygotowania fizycznego i kondycyjnego
ze względu na trudne warunki terenowe.
Zapisy na rajd przyjmowane są do 22.09.2022 r. pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach pracy
biura LGD. Podczas zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz datę urodzenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy imprezy zgłoszeni w terminie określonym w ust. 3 zostaną ubezpieczeni od NNW.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązują kaski ochronne.
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7. Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków
pogodowych), sprawny rower, najlepiej górski lub trekkingowy, płaszcz przeciwdeszczowy, bagaż
podręczny typu sakwa mocowany w sposób trwały do bagażnika lub plecak.
8. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
9. Zgłoszenie i zapisanie na listę uczestników rajdu jest jednocześnie:
 potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania
jego postanowień,
 oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie,
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora
na potrzeby rajdu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez organizatora lub wykonawcę (możliwość
rozpowszechniania fotografii z imprezy przedstawiającej m.in. osoby uczestniczące w rajdzie) do celów
rozliczeniowych, sprawozdawczych i promocyjnych.
§ 5 Biuro rajdu
1. Biuro Rajdu czynne będzie 25 września (niedziela) 2022 r., w godz. 915 – 1000 w Informacji
Turystycznej w Józefowie – ul. T. Kościuszki 37A.
2. Wszyscy uczestnicy w tym czasie muszą dokonać rejestracji poprzez wpisanie się na listy
i przygotowanie się do wyjazdu.
3. Dojazd do Józefowa – miejsca startu i zakończenia rajdu, każdy uczestnik organizuje we własnym
zakresie i na swój koszt.
§ 6 Program rajdu
Program rajdu rowerowego Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu
Liczba uczestników: 50 osób
Termin: 25 września 2022 roku
Trasa ok. 40 km
915 – 1000
1000

Informacja Turystyczna w Józefowie – rejestracja uczestników rajdu

1020 – 1 km

Otwarcie rajdu – odprawa: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przebiegiem imprezy
Wyjazd uczestników na trasę: Józefów-Majdan Nepryski-Szopowe-Górniki-Stanisławów-wzgórze
Kamień-Ciotusza Stara-Majdan Sopocki-Hamernia (rezerwat „Czartowe Pole”)-Fryszarka-Józefów ok. 40 km
Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Nepryszki

1040 - 3 km

Pracownia rzeźbiarza Jana Pastuszka

1120 – 5 km

Góra Młynarka – punkt widokowy na Roztocze, zimą stok narciarski

1210 – 12 km

Pomnik przyrody nieożywionej – wzgórze Kamień

1240 – 15 km

Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Sopot

1320 – 20 km

Zbiornik w Majdanie Sopockim

1400 – 24 km

Rezerwat „Czartowe Pole” – posiłek przy wiacie Nadleśnictwa Józefów
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1520 - 33 km

Fryszarka – historyczne już miejsce wytapiania surówki żelaza z rud darniowych

1600 – 40 km

Józefów – Pierogarnia Józefowska – zakończenie rajdu, posiłek i konkurs wiedzy o Roztoczu

Uwaga! Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu.
§ 7 Informacje organizacyjne
1. Organizacja przejazdu:
 przejazd uczestników będzie odbywał się w zorganizowanych kolumnach, zgodnie z kodeksem ruchu
drogowego,
 grupę na rowerach prowadzi pilot rajdu, który z grupą 6 osób – przewodników turystyki rowerowej
ubranych w kamizelki odblaskowe, będzie koordynował jazdę,
 za uczestnikami podążał będzie samochód techniczny z serwisem rowerowym, ratownikiem medycznym
i niezbędnymi akcesoriami związanymi z rajdem,
 jazda odbywać się będzie w pojedynczych kolumnach z zachowaniem bezpiecznych odstępów
pomiędzy rowerami,
 na drogach publicznych wszystkich uczestników obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego,
 rajd ma charakter turystyki kwalifikowanej, nie jest imprezą sportową.
2. Organizator i Wykonawca zapewniają:
 opiekę w trakcie przejazdu,
 przewodnika i instruktorów turystyki rowerowej,
 pomoc medyczną w trakcie przejazdu,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie obejmuje tylko
uczestników, rower należy ubezpieczyć we własnym zakresie),
 serwis rowerowy (uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty części zamiennych,
organizatorzy zaś koszty usługi naprawy roweru),
 posiłek regeneracyjny oraz wodę o poj. 0,5 l dla każdego uczestnika,
 możliwość zdobycia nagród w konkursach,
3. Obowiązki uczestników rajdu:
 zapisanie się na listę uczestników,
 zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu oraz warunków uczestnictwa,
 podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu,
 przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego,
 przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych,
 odpowiedzialność za udział osób niepełnoletnich (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili
się do udziału w rajdzie.
§ 8 Obsługa rajdu
Obsługę rajdu zapewnia Wykonawca tj. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa:
 Przewodnik – Tadeusz Grabowski,
 Pilot – Robert Rabiega
 serwis rowerowy, serwis techniczny i zabezpieczenie logistyczne,
 prowadzenie grupy rowerowej – przewodnicy turystyki rowerowej, pilot grupy, wóz techniczny,
 opieka medyczna – ratownik medyczny.
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§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
przez uczestników
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych
tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
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