REGULAMIN i PROGRAM
Rajdu rowerowego po Roztoczu „Na skrzydłach natury”
22-25 czerwca 2019 roku
Rajd rowerowy po Roztoczu „Na skrzydłach natury” jest czterodniową imprezą rowerową
turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, podczas której, każdego dnia, jej
uczestnicy, będą mieli do pokonania na rowerze od 90 do 110 km. Trasy wycieczek rowerowych
poprowadzone będą z wykorzystaniem istniejących tras rowerowych, przede wszystkim „Centralnego
Szlaku Rowerowego Roztocza”, a także „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i „Trasy
rowerowej do Florianki” oraz innych szlaków turystycznych.
Topografia tras jest bardzo zróżnicowana; od wielokilometrowych, płaskich odcinków, po dosyć
karkołomne podjazdy i zjazdy, wymagające od uczestnika rajdu opanowania dobrej techniki jazdy
i znakomitego przygotowania kondycyjnego. Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które
chcą zaznać „prawdziwych roztoczańskich klimatów” pośród rowerowej braci i czują się na siłach
pokonać wyzwania tras rajdu. W czasie rajdu prezentowane będą obiekty przyrodniczo-kulturowe
Roztocza, uczestnicy poznają lokalne produkty turystyczne.
1. Organizator:
 Roztoczański Park Narodowy, ul Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, www.roztoczanskipn.pl
Rajd realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 na podstawie Umowy Grantowej i Umowy Partnerstwa z dnia 5 lipca
2018r., w ramach projektu pn. "BikeLike Roztocze together in spite of borders”.
2. Współorganizator:
 Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy – Ukraina.
3. Wykonawca zadania:
Biuro Turystyczne „Quand” ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski,
www.quand.com.pl – wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
4. Cele rajdu:
 rozwój turystyki transgranicznej i liniowych produktów turystycznych na przykładzie
Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,
 prezentacja Roztocza jako regionu pogranicza regionów, państw, kultur na granicy UE,
 popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza poprzez działalność statutową
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 przybliżenie idei powstania sieci Natura 2000 na przykładzie Roztocza,
 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki
aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
 popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu,
 w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych
na Roztoczu,
 zaktywizowanie społeczności gmin roztoczańskich do dalszego rozwoju turystyki,
 promocja działalności RPN w zakresie prowadzonych działań ochronnych oraz edukacji i
turystyki,
 likwidacja stereotypów polsko-ukraińskich i nawiązywanie więzi międzyludzkich,
 popularyzacja Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza od Kraśnika (Polska) do Lwowa
(Ukraina) jako markowego produktu turystycznego oraz tras rowerowych Roztocza,

 popularyzacja Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
5. Termin i miejsce rajdu:
 Termin: 22-25 czerwca 2019 roku,
 Miejsce rajdu:
POLSKA: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul Plażowa
3, 22-470 Zwierzyniec,
Powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski
UKRAINA: Żółkiew oraz Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, ul. Zielona 23,
Jaworów, Powiaty, rawski, janowski, żółkiewski,
REGION ROZTOCZE
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji
programu.
 Uczestnicy rajdu:
ok. 150 osób.
6. Program rajdu:
 Rozpoczęcie rajdu:
22 czerwca (sobota) 2014 r. o godz. 730 - na parkingu przy Ośrodkiem EdukacyjnoMuzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) ul. Plażowa 3 w Zwierzyńcu
 Zakończenie rajdu:
25 czerwca (wtorek) godz. 1900 - na parkingu przy OEM RPN ul. Plażowa 3 w Zwierzyńcu.
7. Program rajdu.
Uwaga ! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu.

7.30-8.45
9.00
9.30 – 11.00

11.30- 13.00

13.00-15.00
15.00
15.30-16.00
16.00-17.00
17.00-19.30
20.30

8.00-9.00
9.00-10.00

Program Rajdu „Na skrzydłach natury”
Ilość uczestników: 150 osób
Termin: 22-25 czerwca 2019 roku
1 dzień 22 czerwca 2019 roku (sobota)
Zwierzyniec – parking OEM RPN ul. Plażowa 3 – rejestracja uczestników.
Uroczyste otwarcie rajdu – odprawa: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przebiegiem
imprezy.
Informacja: „45 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego”.
Wyjazd uczestników na trasę I etapu. (trasa przejazdu ok. 100 km) Przejazd odcinkiem trasy
rowerowej do Florianki i do Górecka Starego a dalej Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza
do Józefowa (ok. 20 km).
Prezentacja: „Florianka – XIX w. założenie dworsko ogrodowe dawnego folwarku Ordynacji
Zamojskiej”.
Przejazd Centralnym Szlakiem Rowerowym przez Hamernię, Nowiny, Oseredek do Suśca (ok.20
km)
Prezentacja „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza od Kraśnika do Lwowa jako przykład
liniowego, transgranicznego produktu turystycznego ”
c.d. przejazdu Centralnym Szlakiem Rowerowym przez Łosiniec, Bełżec do Lubyczy Królewskiej
(ok. 30 km) .
Lubycza Królewska Ośrodek Wypoczynkowy KRESÓWKA - posiłek regeneracyjny.
Przejazd w kierunku granicy państwa.
Odprawa graniczna w przejściu granicznym Hrebenne (PL)-Rawa Ruska (UA).Granica UE.
Przejazd do Żółkwi. (ok. 30 km) Zakwaterowanie hotel Sobieski i Akvarel
Obiadokolacja w restauracji hotelowej.
2 dzień 23 czerwca 2019 roku niedziela
I grupa (70 osób) – przejazd rowerami ok. 60 km do Zapovidnika Roztocze i Jaworowskiego
Przyrodniczego Parku Narodowego (łącznie w ciągu dnia ok. 90 km)
Śniadanie w formie bufetowej
Żółkiew: spacer po centrum miejscowości. Zwiedzanie kamieniczek w Rynku, budynku ratusza,
synagogi, zamku Żółkiewskich, Bramy Zwierzynieckiej i Glińskiej oraz pozostałości murów

miejskich , cerkwi bazyliańskiej i zespołu podominikańskiego fundacji Teofili Sobieskiej.
Zwiedzanie cerkwi pw. Św. Trójcy (UNESCO).
Informacja: „Żółkiew - perła renesansu na granicy Roztocza”.
Informacja: „Turystyka rowerowa na Roztoczu”
10.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30

Przejazd rowerami do Krechowa. (ok. 14 km.) Zwiedzanie zespołu klasztornego zakonu
bazylianów. Spacer ścieżką dydaktyczną fragmentem Jaworowskiego Parku Narodowego do
cudownego źródełka i pieczar mnichów z XVI wieku.
Przejazd przez główny wododział europejski do Ivano-Frankova (ok.20 km).
Spotkanie z dyrekcją i pracownikami Zapovidnyka „Roztocze”, zwiedzanie ekspozycji muzealnej i
obejrzenie koloni czapli siwej przy Stawie Janowskim.
Informacja:” Zapovidnyk Roztocze w systemie obszarów chronionych Roztocza
Przejazd do Wereszycy na miejsce rekreacyjne Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.
Posiłek regeneracyjny w plenerze, degustacja dań ukraińskiej kuchni myśliwskiej.
Spotkanie z dyrekcją i pracownikami Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego oraz z
zespołem koordynującym prace nad powołaniem Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze
pod patronatem UNESCO oraz prace związane z realizacją projektu „BikeLike Roztocze together

in spite of borders”.
17.30-19.00
20.00

8.00-9.00
9.00

17.30
19.00
20.00

8.00 – 9.00
8.00-9.00
9.00
9.00-11.00

Informacja: „Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy – funkcje, cele oraz znaczenie w systemie
ochrony przyrody na Roztoczu Ukraińskim”.
Przejazd do Żółkwi.
Spotkanie integracyjne z zaproszonymi delegacjami z Ukrainy
Uroczysta obiadokolacja z degustacją dań kuchni ukraińskiej.
Prezentacja folkloru ukraińskiego w wykonaniu miejscowego zespołu ludowego oraz
przedwojennego folkloru miasta Lwowa
Nocleg Hotel Sobieski i Akvarel w Żółkwi.
II grupa - Wyjazd autokarem na wycieczkę do Lwowa.
Śniadanie w formie bufetowej.
„Lwów największa Roztoczańska metropolia, uwarunkowania społeczne i przyrodnicze - poznanie
sposobu zarządzania ochroną przyrody i turystyką w woj. Lwowskim”.
Spotkanie z miejscowym przewodnikiem. Przejazd panoramiczny zachodnim fragmentem miasta z
wejściem do Katedry Grekokatolickiej pw. św. Jura, obejrzenie zabytkowych budynków: m.in:
Uniwersytet Lwowski, kościół pw. św. Elżbiety, budynek dworca kolejowego, Politechnika
Lwowska, kościół św. Magdaleny, więzienie Łąckiego, pałac Sapiehów, Ossolineum, budynki przy
dwn. ulicy Akademickiej i Piekarskiej (Akademia Medyczna) na Łyczaków: zwiedzanie Cmentarza
Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa. Przejazd na parking w pobliżu Starego Miasta,
c.d. zwiedzania z przewodnikiem. Spacer z przewodnikiem, obejrzenie zabytków: Baszta
Prochowa, spacer Wałami Hetmańskimi (obejrzenie egzemplarzy skamieniałych drzew), przejście
przez dawną dzielnicę żydowską, zwiedzanie Katedry Łacińskiej, obejrzenie pomnika Adama
Mickiewicza i hotelu George, spacer Wałami Hetmańskimi, zwiedzanie budynku Teatru Wielkiego
(Opera Lwowska), zwiedzanie dzielnicy ormiańskiej z zespołem katedry, zwiedzanie Muzeum
Przyrodniczego (dwn. Dzieduszyckich), przejście na Rynek, obejrzenie zabytkowych kamieniczek
z wejściem na dziedziniec Kamienicy Królewskiej „włoskie podwórze”, studnie i budynek ratusza.
Lunch w jednej z restauracji Czas wolny do dyspozycji uczestników.
Spotkanie z przedstawicielami administracji zajmującej się turystyka i/lub ochroną przyrody.
Wyjazd w drogę powrotną. Wejście na wzgórze Wysoki Zamek – obejrzenie panoramy miasta,
przejazd do Żółkwi.
Przyjazd do hotelu Sobieski i Akvarel w Żółkwi.
Spotkanie integracyjne i uroczysta obiadokolacja wspólnie dla obydwu grup, wg. programu j.w.
Nocleg Hotel Sobieski i Akvarel Żółkiew.
3 dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek)
I grupa – Wycieczka do Lwowa zgodnie z programem grupy II.
II grupa – Przejazd rowerowy do Jaworowskiego Parku Narodowego zgodnie z programem grupy I.
4 dzień 25 czerwca 2019 roku (wtorek)
Śniadanie
Wyjazd rowerami w drogę powrotną do kraju (ok. 100 km).
Przejazd do przejścia granicznego Rawa Ruska/Hrebenne.

11.00-12.00
12.00-12.30

12.30-13.00
13.00-14.30
14.30 -15.00
15.00–19.00
19.00

Odprawa graniczna.
Przejazd do Siedlisk.
Prezentacja: „Południoworoztoczański Park Krajobrazowy – walory przyrodnicze i kulturowe,
skrzemieniałe drewna Roztocza”.
Zapoznanie uczestników z projektem Geopark Kamienny Las na Roztoczu –
Prezentacja: „ Stanowiska archeologiczne, wybitne walory kulturowe i historyczne regionu oraz
jego wartości przyrodnicze”.
Obejrzenie ekspozycji Muzeum Skamieniałych Drzew.
Przejazd przez Werchratę do Narola ok. 30 km.
Posiłek regeneracyjny.
Przejazd do Zwierzyńca (ok. 70 km).
Zakończenie imprezy przy OEM RPN.

8. Informacje organizacyjne dla uczestników:
warunki uczestnictwa:
 Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu,
przy czym jeszcze raz podkreślamy, że udział w rajdzie wymaga znakomitego
przygotowania fizycznego i kondycyjnego – przewidywana średnia prędkość rajdowa 20
km/h.
Udział w rajdzie dla uczestnika jest bezpłatny, koszty pokrywane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 na podstawie Umowy
Grantowej i Umowy Partnerstwa z dnia 5 lipca 2018r., w ramach projektu pn. "BikeLike
Roztocze together in spite of borders'".
 Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje
oświadczenie w którym rodzic/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za udział osoby
małoletniej w rajdzie.
 Wszystkich uczestników obowiązują kaski ochronne.
 Rowery wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zgłoszenie się na rajd i zapisanie na listę uczestników rajdu jest jednocześnie:
 potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem do
przestrzegania jego postanowień.
 oświadczeniem uczestnika, że posiada stan zdrowia, który pozwala mu na udział w rajdzie,
 wyrażeniem zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
organizatorów na potrzeby rajdu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – RODO,
 wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku (możliwość rozpowszechniania fotografii z
rajdu przedstawiającej m.in. osoby uczestniczące w rajdzie do celów sprawozdawczych
związanych z realizacją projektu „BikeLike Roztocze together in spite of borders'” oraz
promocją działalności edukacyjno-turystycznej Parku, publikacją materiałów zdjęciowych na
stronie www.roztoczanskipn.pl ).
10. Organizacja przejazdu:
Przejazd uczestników rajdu będzie odbywał się w zorganizowanej kolumnie, zgodnie z Kodeksem
Drogowym. Grupę na rowerach prowadzi, pilot rajdu i kierownik rajdu, którzy z grupą 10 osób –
przewodników turystyki rowerowej ubranych w kamizelki odblaskowe, będą koordynowali jazdą
uczestników rajdu. Za uczestnikami rajdu podążał będzie samochód techniczny z serwisem
rowerowym, ratownikiem medycznym i niezbędnymi akcesoriami związanymi z rajdem.
Jazda odbywać się będzie w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem bezpiecznych odstępów
pomiędzy rowerami. Na drogach publicznych wszystkich uczestników rajdu obowiązują przepisy
kodeksu ruchu drogowego. Rajd ma charakter turystyki kwalifikowanej. Rajd nie jest imprezą
sportową.

11.

12.

13.

14.

Na rajd prosimy zabrać co najmniej:
Sprawny rower, najlepiej górski lub trekkingowy. Płaszcz przeciwdeszczowy. Bagaż podręczny
typu sakwa mocowany w sposób trwały do bagażnika lub plecak.
Organizatorzy zapewniają:
 opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
 przewodników i pilotów turystycznych,
 pomoc medyczną, w trakcie przejazdu,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie obejmuje tylko
ubezpieczenie uczestników rower należy ubezpieczyć we własnym zakresie),
 ubezpieczenie NNW do wysokości 10 000,00 zł i KL do wysokości 40 000,00 zł.
 serwis rowerowy (uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty części zamiennych,
Organizatorzy zaś koszty usługi naprawy roweru)
 serwis techniczny, przewóz bagaży uczestników rajdu. Bagaże będą transportowane
autokarem. Uczestnik ma dostęp do bagażu głównego dopiero wieczorem pierwszego dnia,
 posiłki: regeneracyjny – w połowie trasy każdego dnia rajdu (4 posiłki regeneracyjne), oraz
śniadania ( trzy – pierwsze drugiego dnia rajdu) i obiadokolacje (trzy – ostania trzeciego dnia
rajdu),
 wodę mineralną (gazowaną i niegazowaną) w czasie przejazdu,
 okolicznościowe gadżety,
 możliwość zdobycia nagród w konkursach,
 garść wiedzy o Roztoczu w Polsce i na Ukrainie,
 noclegi na Ukrainie.
Obowiązki uczestników rajdu:
 zapisanie się na listę uczestników rajdu,
 zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu oraz warunków uczestnictwa
 posiadanie ważnego paszportu, paszport należy mieć przy sobie lub bagażu podręcznym w
czasie trwania rajdu,
 podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu w trakcie przejazdu,
 przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego,
 zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,
 przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz przeciwpożarowych,
 odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, z którymi
zgłosili się do udziału w rajdzie.
Uczestnicy zobowiązują się we własnym zakresie:
 posiadać strój rowerowy,
 posiadać sprawne rowery, wyposażone zgodnie z przepisami (zalecane posiadanie zapasowej
dętki)
 posiadanie niezbędnego prowiantu podróżnego,
 poza programem, zorganizować na własny koszt dojazd i powrót z domu do miejsca startu i
zakończenia rajdu, zarezerwować i opłacić noclegi przed i po rajdzie.
Obsługa rajdu:
 Kierownik rajdu – Tadeusz Grabowski, Roztoczański Park Narodowy,
e-mail: tgrabowski@roztoczanskipn.pl tel. 663 766 674
o biuro rajdu – Roztoczański Park Narodowy,
 Biuro Turystyczne Quand
o serwis rowerowy,
o serwis techniczny i zabezpieczenie logistyczne,
o prowadzenie grupy rowerowej – przewodnicy turystyki rowerowej, przewodnicy po
obiektach, pilot grupy, transport bagażu, wóz techniczny,
o opieka medyczna – ratownik medyczny.

15. Postanowienia końcowe.
 Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich
osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych
osobowych do celów rajdu.
 Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku na fotografiach wykonanych podczas rajdu rowerowego. Zgoda
obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach, sprawozdaniach, materiałach promocyjnych,
stronach internetowych RPN oraz Operatora programu, dotyczących realizacji projektu „Bike
Like Roztocze together in spite of borders”.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
16. Patronat medialny:
Radio Lublin

Zapraszamy

