
 

 

 

 

 

                   

 

   Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”  

 www.zielonypierscien.pl     e-mail: lgd@zielonypierscien.pl 

                      Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn  

                       tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

 
    Kośmin, 02.07.2015 r.  

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY  

„RAJD PO PRODUKT LOKALNY”  

W KRAINIE ROWEROWEJ 

1 – 2 sierpnia 2015 r. (sobota-niedziela) 

 

 

 
1. Organizator 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, adres Biura: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,  
tel. 81 50 16 140 lub 81 50 16 141, e-mail: lgd@zielonypierscien.pl    
 
 
Patronat medialny: 

 Kurier Lubelski 

 Tygodnik Powiśla 

 Tygodnik Wspólnota Puławska 

 radiopulawy24.pl  

 Kazimierski Portal Internetowy 

 Portal www.krainarowerowa.pl 
 
 

mailto:lgd@zielonypierscien.pl
http://www.krainarowerowa.pl/


 

Partnerzy: 

 Producenci i wytwórcy produktów lokalnych uczestniczący w przygotowaniu Rajdu, 
których obiekty są rekomendowane rowerzystom do odwiedzenia  

 
 

2. Telefon kontaktowy Biura Organizacyjnego podczas Rajdu: 693 456 090  
 

3. „Rajd Rowerowy po Produkt Lokalny” jest imprezą o charakterze rekreacyjno – 
turystycznym, podczas której zachęcamy turystów do poznawania uroków Trójkąta 
Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy, a w szczególności dziedzictwa 
kulturowego w postaci produktów lokalnych. W czasie Rajdu Uczestnicy poruszają się 
wyłącznie na rowerach po szlakach Krainy Rowerowej i odwiedzają rekomendowane w 
Regulaminie miejsca gdzie mogą poznawać, degustować i nabywać produkty lokalne. Turyści, 
którzy odwiedzą co najmniej 3 takie miejsca wezmą udział w losowaniu nagród – zestawów 
produktów lokalnych.  

 

4. Cel imprezy: 
 

(a) promocja produktów lokalnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz atrakcji 

turystycznych subregionu Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Kazimierz Dolny – 

Puławy na Lubelszczyźnie wspieranych finansowo ze Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy; 

(b) popularyzacja turystyki rowerowej i promocja sieci szlaków tworzących Krainę 

Rowerową. 

 
5. W imprezie mogą wziąć udział: 

 osoby pełnoletnie, 

 osoby w wieku poniżej 15 lat tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich 
wyłączną odpowiedzialność, 

 osoby w wieku 15 - 17 lat wyłączenie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych, 

zwane dalej „Uczestnikami”. 
 
6. „Rajd Rowerowy po Produkt Lokalny” kierowany jest do osób uprawiających turystykę 

rowerową. Sieć szlaków Krainy Rowerowej znajdziecie na www.krainarowerowa.pl w 
zakładce „Mapa szlaków” lub po kliknięciu w tabliczkę „Otwórz mapę szlaków”. 

 
7. Organizator nie ogranicza liczby Uczestników Imprezy. 

 
8. Udział w Rajdzie jest bezpłatny z wyłączeniem usług lub produktów wymienionych w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 
9. Dla wszystkich Uczestników Rajdu przewidziano pamiątkowe dyplomy-certyfikaty, a 

uczestnicy, którzy odwiedzą co najmniej 3 miejsca rekomendowane w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu, wezmą udział w losowaniu nagród w postaci zestawów z produktami 
lokalnymi. Losowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas pikniku kończącego Rajd w 
dniu 2 sierpnia 2015 r.  

 

http://www.krainarowerowa.pl/


 

10. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 29 lipca 2015 r. poprzez 
wysłanie druku zgłoszenia na adres e-mail: info@krainarowerowa.pl. Druk do pobrania ze 
strony: www.krainarowerowa.pl zakładka: „Aktualności”. 

 
11. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dostarczenie uzupełnionej karty zgłoszeniowej 

(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) w formie papierowej, okazanie dokumentu 
tożsamości oraz ewentualnie deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej do punktu 
rejestracyjnego (Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93) najpóźniej w dniu 1 
sierpnia 2015 r. do godz. 9.00 oraz podpisanie listy obecności. 

 
12. Uczestnik Rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową oraz podpisując listę obecności 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych oraz wizerunku w bazie danych Organizatora (zgodnie z Ustawą z 
dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

 
13. Wszyscy Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
Organizatora. 

 
14. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są we własnym zakresie zapewnić sobie transport oraz nocleg. 

(Organizator zapewnia wsparcie w przypadku poszukiwania noclegu oraz transportu). 

 
15. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Rajdzie zapewniają sobie rower we własnym zakresie. 

(Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia za opłatą roweru na miejscu. Potrzebę taką 
należy zgłosić na karcie zgłoszeniowej). 

 
16. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie ponoszą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny 

roweru. 

 
17. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

 
18. Uczestnicy Rajdu winni być we własnym zakresie indywidualnie ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 
19. Organizator zapewnia bezpłatnie: 

Poczęstunek podczas pikniku kończącego Rajd (posiłek regeneracyjny, kawa, herbata, zimne 
napoje), schematyczne mapy z lokalizacją rekomendowanych miejsc, certyfikaty dla 
uczestników, nagrody rzeczowe (produkty lokalne) dla wylosowanych zwycięzców oraz 
degustację, poczęstunek i usługi oferowane przez gestorów obiektów, o których mowa w 
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
20. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w 

przypadku osób nieletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych), niezależnie od 
warunków pogodowych zastanych na trasie. 
 

21. Uczestnik powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po 
drogach. 

 

22. Uczestnicy Rajdu poruszają się na rowerach głównie po szlakach Krainy Rowerowej i sami 
mogą wybierać miejsca rekomendowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu i odwiedzać je w 

mailto:info@krainarowerowa.pl
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dowolnej kolejności indywidualnie lub w grupie. Na karcie zgłoszeniowej muszą wskazać 
Organizatorowi (do 29 lipca 2015 r.) jakie miejsca odwiedzą i w jakim dniu. 

 

23. Uczestnicy Rajdu na schematycznej mapie wraz z miejscami rekomendowanymi do 
odwiedzenia zbierają pieczątki z miejsc, które podczas Rajdu odwiedzili (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu). Uczestnicy, którzy odwiedzą co najmniej 3 takie miejsca wraz z potwierdzeniem 
(pieczątka na mapie), wezmą udział w losowaniu nagród (zestawów produktów lokalnych). 

 
24. Termin, miejsce i program Rajdu: 

 
 
01.08.2015 r. (sobota) 

 
Godz. 8.30 - 9.15 - Rejestracja uczestników. (Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, ul. 
Lubelska 93)  
Godz. 9.15 – 9.30 – Odprawa i zapoznanie uczestników Rajdu z ideą imprezy, 
przedstawienie zasad przyznawania nagród, wręczenie schematycznych map z lokalizacją 
rekomendowanych miejsc z produktami lokalnymi. Udostępnimy także nieodpłatnie mapy 
turystyczne (ze szlakami rowerowymi) oraz przewodniki rowerowe po Krainie Rowerowej. 
Godz. 9.30 - Rozpoczęcie Rajdu 

 
 
02.08.2015 r. (niedziela) 

 
Od rana do godz. 16.00 - Rajd 
Godz. 16.00 - Zakończenie Rajdu i piknik w „Agroturystyce przy Wąwozie” (adres: 
Karmanowice 4a, 24-160 Wąwolnica, www.przywawozie.pl ), posiłek, rozdanie 
pamiątkowych certyfikatów dla wszystkich uczestników i losowanie nagród  dla osób, 
które odwiedziły podczas Rajdu co najmniej 3 miejsca rekomendowane w Załączniku nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 
 
 

 
 
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Rajdu. 

Agroturystyka przy 

Wąwozie, Karmanowice 4a 

http://www.przywawozie.pl/


 

 
26. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej www.krainarowerowa.pl 

 
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez Uczestników. 
 
28. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 
jego przestrzegania. 

 

 

 

Impreza: „Rajd Rowerowy po Produkt Lokalny” jest współfinansowana przez 

Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 
 
 
 
 

Patronat medialny: 
 
 

                         
 

        
 
 
 
 
 
 
Patronat honorowy: 
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