REGULAMIN I PROGRAM
RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 120. ROCZNICY URODZIN
ALEKSANDRY WACHNIEWSKIEJ
W DNIU 24 WRZEŚNIA 2022 ROKU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

Rajd rowerowy jest wydarzeniem sportowym organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy z okazji 120. rocznicy
urodzin Aleksandry Wachniewskiej. Rajd jest jednodniową imprezą rowerową o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejącej trasy rowerowej. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania
dystans ok. 30 km obejmujący przejazd przez: Zwierzyniec – Floriankę – Górecko Kościelne – Floriankę – Zwierzyniec.
Część 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.
Organizatorem rajdu jest: Roztoczański Park Narodowy, ul Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, www.roztoczanskipn.pl.
Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl
Szczegółowe informacje o rajdzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 84 6872 066 w. 322, w godzinach:
7:15 – 15:15 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem e-mail:
 jpsiuk@roztoczanskipn.pl
 mkapron@roztoczanskipn.pl

§ 2 TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI RAJDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rajd odbędzie się w sobotę dnia 24 września 2022 roku.
Początek trasy rajdu przewidziany jest przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego
(OEM RPN) ul. Plażowa 3 w Zwierzyńcu.
Rozpoczęcie rajdu: godz. 1000, zakończenie rajdu: około godz. 1500.
Miejsce rajdu: Gmina Zwierzyniec i Gmina Józefów.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu, w tym trasy
przejazdu.
Rajd może być odwołany ze względu na „siłę wyższą” – np. Covid-19.

§ 3 CELE RAJDU
1.
2.
3.
4.

Promocja tras rowerowych Roztoczańskiego Parku Narodowego i Regionu.
Popularyzacja turystyki rowerowej, jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej.
Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą.
Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru Roztocza.

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.

4.
5.

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.
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 23 września do godz. 15:00 na adres:e-mail: jpsiuk@roztoczanskipn.pl
Podczas zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia oraz numer telefonu kontaktowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6872 066 wew. 322.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązują kaski ochronne.
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.
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6.
7.





Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
Zgłoszenie i zapisanie na listę uczestników rajdu jest jednoznaczne z:
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 Organizatorów na
potrzeby rajdu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatorów - możliwość rozpowszechniania fotografii
przedstawiającej m.in. osoby uczestniczące w rajdzie w celach rozliczeniowych, sprawozdawczych i promocyjnych
w tym publikacji na stronie www Organizatorów.

§ 5 BIURO RAJDU
1. Biuro Rajdu czynne będzie 24 września (sobota) 2022r., w godz. 945 – 955 przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) ul. Plażowa 3 w Zwierzyńcu.
2. Wszyscy uczestnicy w tym czasie muszą dokonać rejestracji poprzez wpisanie się na listy uczestników
i przygotowanie się do wyjazdu.
3. Dojazd do miejsca startu i miejsca zakończenia rajdu, każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie i na swój
koszt.

§ 6 PROGRAM RAJDU
PROGRAM RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 120. ROCZNICY URODZIN ALEKSANDRY WACHNIEWSKIEJ
w dniu 24 września 2022 roku
945 – 955

Biuro Rajdu - rejestracja uczestników rajdu.

955 – 1000

Otwarcie rajdu – odprawa: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przebiegiem imprezy.

1000

Wyjazd uczestników na trasę: Zwierzyniec – Florianka – Górecko Kościelne – Florianka –
Zwierzyniec. Dystans około 30 km.

1030

Dojazd do Florianki, zwiedzanie Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego –
informacje o zwiedzanym obiekcie będą przekazane przez przewodnika rajdu.

1115 – 1230
1230 – 1300

Przejazd do Górecka Kościelnego, zwiedzanie: „Aleja Dębów”, Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa
Przejazd do Florianki.

1300 – 1400

Zwiedzanie Izby Leśnej we Floriance – informacje o zwiedzanym obiekcie będą przekazane
przez przewodnika rajdu; posiłek regeneracyjny.

1400 – 1430

Przejazd do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego przy ul. Plażowej 3 w Zwierzyńcu

1430 – 1500
ok. 1500

Konkurs wiedzy o Aleksandrze Wachniewskiej i Parku, wręczenie nagród.
Zakończenie rajdu przy Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN.

Uwaga! Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany trasy przejazdu i 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,
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.
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2.






3.







Organizator i Wykonawca zapewniają:
opiekę w trakcie przejazdu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie obejmuje tylko uczestników, rower należy
ubezpieczyć we własnym zakresie),
przewodnika i instruktorów turystyki rowerowej,
karty wstępu do odwiedzanych obiektów,
posiłek regeneracyjny i wodę o poj. 0,5 l dla każdego uczestnika,
możliwość zdobycia nagród w konkursie,
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 życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do
udziału w rajdzie.

§ 8 OBSŁUGA RAJDU
Obsługę rajdu zapewnia Roztoczański Park Narodowy i Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa:
 Przewodnik – Tadeusz Grabowski - Roztoczański Park Narodowy, tel. 663 766 674 e-mail:
tgrabowski@roztoczanskipn.pl,
 serwis techniczny i zabezpieczenie logistyczne (przejazd przez teren Parku zabezpieczy Straż Parku),


prowadzenie grupy rowerowej – przewodnicy turystyki rowerowej,

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.

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, zgłaszając się,
zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
W przypadku zapisania się na rajd a potem rezygnacji z powodów innych niż losowe, organizator ma prawo
dochodzić od uczestnika rekompensaty pieniężnej równoważącej koszty związane z organizacją rajdu w przeliczeniu
na jednego uczestnika. Dopuszcza się, aby uczestnik na miejsce osoby rezygnującej wpisał na listę, w porozumieniu
z organizatorem, inną osobę. Osoba ta musi dopełnić wszystkich formalności (przesłać zgłoszenie, najpóźniej do
godziny 1500 - 23.09.2022 r.).
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 regulamin.

Organizator
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