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REGULAMIN 

III ROWEROWEGO RAJDU GWIAŹDZISTEGO 

                           „Malowniczy Wschód” 

                                     TERMIN RAJDU - 30 czerwca 2018 r. (sobota) 
META RAJDU – przy Stawie w Wojsławicach, gm. Wojsławice 

 
1. Rozpoczęcie Rajdu nastąpi w dniu 30 czerwca 2018 roku, w następujących punktach 
startowych i godzinach: 

 

 gm. Białopole –  Urząd Gminy Białopole, godz. 10.45 (zbiórka godz. 10.30)  

 gm. Dorohusk –  Pałac Suchodolskich w Dorohusku, ul. Parkowa 5, godz. 8.30 
(zbiórka godz. 8.00) 

 gm. Dubienka –  Urząd Gminy Dubienka, godz. 8.00 (zbiórka godz. 7.30) 

 gm. Kamień –  Urząd Gminy Kamień, godz.10.30  (zbiórka godz. 10.20) 

 gm. Horodło –  Gminny Ośrodek Kultury w Horodle, godz. 10.15 (zbiórka godz. 9.45) 

 gm. Leśniowice –  Urząd Gminy Leśniowice, godz. 11.00 (zbiórka godz. 10.45) 

 gm. Wojsławice –  Ratusz w Wojsławicach, godz. 9.00 (zbiórka godz. 8.45) 

 gm. Żmudź –  Gminne Centrum Kultury w Żmudzi, godz. 10.15 (zbiórka godz. 10.00) 

 miasto Chełm – Plac Łuczkowskiego, godz. 9.00 (zbiórka godz. 8.45) 

 inne lokalizacje – wg miejsc startu zgłaszających się grup rowerowych po 14 czerwca. 
 

2. Uczestnicy Rajdu podzielni będą na kilka grup według miejsca startu.  
3. Każda grupa porusza się po trasie Rajdu pod przewodnictwem Komandora Rajdu.  
 

TRASA RAJDU 
 

1. Nawierzchnia drogi: w zdecydowanej większości drogi polne, leśne i asfaltowe. 
2. Stopień trudności trasy: od łatwego do średniego. 

 
MIEJSCE DOCELOWE RAJDU 

 
1. Wszystkie grupy spotykają się na mecie przy Stawie w miejscowości Wojsławice w gm. 
Wojsławice. 
2. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów 
startowych.  
3. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego. 
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ORGANIZATORZY 
 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”                                                    

2. Grupa Rowerowa ODNOWA - Chełm 

PARTNERZY 
 
1. Gmina Białopole 
2. Gmina Dorohusk 
3. Gmina Dubienka 
4. Gmina Horodło  
5. Gmina Kamień 
6. Gmina Leśniowice  
7. Gmina Wojsławice 
8. Gmina Żmudź 

 
CELE RAJDU 

 
1. Popularyzacja walorów krajobrazowo-kulturowych na obszarze objętym Marką lokalną 

„Malowniczy Wschód”. 

2. Promowanie atrakcji historycznych, przyrodniczych, turystycznych w korytarzu    

   Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.  

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu. 

4. Popularyzacja turystyki rowerowej. 

5. Wsparcie działań na rzecz rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej w obrębie polsko  

     - ukraińskiego pogranicza Integracja społeczności lokalnej. 

 

PROGRAM RAJDU 
 

Godz. 12:00 – 13:00 – Powitanie Grup Rowerowych z poszczególnych gmin oraz rejestracja 
uczestników Rajdu przy Stawie w Wojsławicach, gm. Wojsławice 
Godz. 13:00 – 13:45 – Posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników Rajdu 
Godz. 13:45 – 14:45 – Parada Rowerowa z udziałem wszystkich rowerzystów  
na trasie Wojsławice-Rozięcin-Wojsławice (trasa około 4 km) 
Godz. 14:45 – 15:45 – Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, prezentacja grup 
rowerowych, występy artystyczne, możliwość bezpłatnego skorzystania ze sprzętu 
pływającego na Stawie w Wojsławicach 
Godz. 15:45 – 16:30 – Losowanie nagród wśród uczestników Rajdu 
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godz. 16.30-18.00 – „Zwiedzanie Wojsławic” dla chętnych m.in.  gra terenowa, quest 
rowerowy, spacer po ścieżce edukacyjnej 
od godz. 18.30 –  Potańcówka na staropolską nutę 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE 
 

1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą promować zdrowy tryb życia oraz 
poznać walory krajobrazowo-kulturowe Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz 
obszaru objętego Marką lokalną „Malowniczy Wschód”. 
2. Maksymalna liczba uczestników Rajdu – 250 osób, w tym  
- 150 osób startujących z punktów startowych na terenie gmin: Białopole, Dorohusk, 
Dubienka, Kamień, Horodło, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź  
- 100 osób startujących z punktów startowych na terenie miasta Chełma i innych lokalizacji, 
zgłoszonych po 14 czerwca 2018 r. 
3. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału w Rajdzie przez 
Formularz Zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty w wysokości 20 zł. 
4. Zgłoszenia udziału w Rajdzie należy dokonać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego 
(elektronicznego) znajdującego się na stronach: www.ziemiachelmska.pl, www.gr-odnowa.pl 
oraz na stronach następujących gmin: www.bialopole.eurzad.eu,  www.dorohusk.com.pl, 
www.dubienka.eurzad.eu, www.kamien.lubelskie.pl, www.lesniowice.lubelskie.pl, 
www.horodlo.pl, www.wojslawice.eurzad.eu, www.zmudz.gmina.pl. 
w terminie  od 15.06.2018 r. do 26.06.2018 r. 
5. W zgłoszeniu uczestnictwa w Rajdzie należy podać: 
- imię i nazwisko  
- PESEL (celem ubezpieczenia) 
- telefon kontaktowy 
- miejsce startu w Rajdzie (wybór z listy) 
- udział w atrakcjach dodatkowych (gra terenowa, quest rowerowy, spacer po ścieżce 
edukacyjnej (wybór z listy). 
6. Dane osobowe uczestników Rajdu podlegają ochronie w myśl Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).  
7.Organizatorzy przetwarzają dane osobowe uczestników Rajdu wyłącznie dla celów 
organizacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych Rajdu. Odbiorcami danych osobowych 
uczestników Rajdu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie organizacji Rajdu. 
8. Każdy uczestnik zgłaszając swój udział w Rajdzie, zgadza się na wykorzystanie jego danych 
osobowych do celów organizacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych Rajdu. 
9. Opłaty za uczestnictwo w Rajdzie należy dokonać w terminie od 15 czerwca do 26 czerwca 
2018 r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”  
o numerze 96 8187 0004 2001 0006 2819 0001. 

http://www.ziemiachelmska.pl/
http://www.gr-odnowa.pl/
http://www.bialopole.eurzad.eu/
http://www.dorohusk.com.pl/
http://www.dubienka.eurzad.eu/
http://www.kamien.lubelskie.pl/
http://www.lesniowice.lubelskie.pl/
http://www.horodlo.pl/
http://www.wojslawice.eurzad.eu/
http://www.zmudz.gmina.pl/
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10. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie na minimum 7 dni przed imprezą (czyli do 
dnia 22 czerwca 2018 r.) Organizatorzy dopuszczają zwrot opłaty za uczestnictwo w pełnej 
wysokości. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed imprezą, opłata nie będzie 
zwracana. 
11. Uczestnictwo w Rajdzie należy potwierdzić osobiście w dniu 30 czerwca 2018 r. do godz. 
13:00 w Biurze Rajdu przy Stawie w Wojsławicach. 
12. Osoby dorosłe uczestniczą w Rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką 
opiekuna/ów, po przedłożeniu Karty Zgłoszenia osoby niepełnoletniej podpisanej przez 
rodzica/prawnego opiekuna. Organizator Rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi 
uczestnikami Rajdu. 
13. Ilość miejsc w Rajdzie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Rajdzie 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty. 
14. W przypadku zgłoszenia i zakwalifikowania się 250 uczestników - lista zgłoszeń zostanie 
zamknięta przed terminem zgłaszania tj. przed 26 czerwca 2018 r. 
15. Zgłoszenie się do udziału w Rajdzie oraz wniesienie opłaty jest równoznaczne  
z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania 
jego postanowień. 
16. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników Rajdu będą czuwać służby porządkowe (OSP). 
17. Organizatorzy Rajdu ubezpieczają uczestników Rajdu na czas trwania przejazdu oraz 
pobytu przy Stawie w Wojsławicach w zakresie NNW. 
 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU 
 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, wobec czego uczestnicy 
Rajdu zobowiązani są do: 
 

 Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
Komandora Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. Nieprzestrzeganie 
Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu. 

 Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który 
jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

 Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 
odległość miedzy rowerami 3-5 m. 

 Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo  
i spokojnie w szyku. 

 Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkość przez hamowanie.  

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
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 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na 
parkingu, łące lub polanie. 

 Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu 
drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy 
pojedynczych zabudowań. 

 Przed wyruszeniem Komandor Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 

 Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę Rajdu, napoje oraz ubiór odpowiedni 
do warunków atmosferycznych panujących w dniu Rajdu (nakrycie głowy, kurtka, płaszcz 
przeciwdeszczowy).  

 Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych. 
Uwaga: Prosimy zabrać zapasową dętkę oraz oświetlenie. 

 
Na trasie zabrania się: 

 

 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających w czasie trwania imprezy. 

 Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych. 

 Niszczenia przyrody. 

 Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatorów. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 

 Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  
w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 
pogodowych na trasie. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rajdu oraz  
szkody wyrządzone przez uczestników. 

 Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

 Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

 

 Opiekę Komandora w trakcie przejazdu trasy Rajdu. 

 Pomoc medyczną w trakcie przejazdu trasy Rajdu. 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Posiłek regeneracyjny przy Stawie w Wojsławicach. 

 Okolicznościowe emblematy. 

 Możliwość bezpłatnego skorzystania ze sprzętu pływającego na Stawie w Wojsławicach. 
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OBSŁUGA RAJDU  
1. Koordynatorzy Rajdów: 
 

 gm. Białopole –  Anna Mazur, tel. 82 568-24-30 

 gm. Dorohusk – Tomasz Derkacz, tel. 504 682 176 

 gm. Dubienka –  Katarzyna Wasilewicz, tel.693 047 515  

 gm. Kamień –  Grzegorz Mysiak, tel. 82 567-14-55 

 gm. Horodło – Paweł Augustynek, tel. 84 65-15-101 

 gm. Leśniowice – Agnieszka Raczyńska, tel. 82 567-63-33  

 gm. Wojsławice – Marcin Farfos, tel. 796 83 90 78 

 gm. Żmudź –  Łukasz Burak, tel. 82 568-01-82 

 miasto Chełm – Piotr Czachorowski, tel. 511-958-406 

 inne lokalizacje – Koordynatorzy poszczególnych grup rowerowych zgłoszonych po  
14 czerwca 2018 r. 

 
2. Biuro Rajdu  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej” 
Pl. Niepodległości 1/330 

22-100 Chełm 
tel. / fax: 82 562 75 71 

e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl 
 
3. Osoby do kontaktów: 
 
Anna Lipnicka (LGD „Ziemi Chełmskiej”) tel. 531-219-707, 82 562 75 71 
Tomasz Stachowski (GR „Odnowa” - Chełm)  tel. 515-192-168 
 

Postanowienia końcowe: 
 

 Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 
w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczanych w mediach oraz w przestrzeni publicznej 
(portale społecznościowe,  strony www) oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych 
(m.in. artykuły prasowe, publikacje, foldery, plakaty). 

 Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych 
decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 

 

mailto:biuro@ziemiachelmska.pl

